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Introducción

o. ^n^3o^ucc^ón

0 . 1 . MOTIVACIÓN

"No se tiene ilusiones por ser joven.
A1 contrario, se es joven porque se siente ilusionado. .."

Martínez Fornés, 1992

.

Cando comencei esta investigación apenas tivera contactos coas

persoas maiores. iAbrupto sonoro para un inicio de investigación!,

iinexperiencia, descoñecemento, inmadurez...!

Recoñézoo, iniciei a miña andada como unha neófita, desatendendo ás

máximas que parecen definir ó bo investigador (por certo, ^quen as colocaría

dese xeito?).

Recoñézoo de novo, non sabía nada de xerontoloxía, nen tivera

inquietudes pola práctica profesional con eles. O que tiña eran os ollos dunha

observadora que sempre tería gostado ter máis contacto con eles. Así de

ousada entrei nesta porta.

Lonxe de idealizarme nunha epopea romántica, quero ser sincera ata o

máximo. As perspectivas de atopar apoio á miña investigación nun tema de

actualidade como as persoas maiores foron o empurrón definitivo que me

animou a este proxecto. Con nenos e adultos estaba todo en marcha no equipo

de investigación que integro, pero. .. ^qué sería das persoas maiores?

Con estes retos planteime ante o meu proxecto, que hoxe ve a luz. Non

sei que atoparán os científicos. Eu só sei que se esta tese é quen de aportar ós

Ana Rey Cao ^ 15



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

^ maiores a centésima parte do que me regalou a min, penso que valeu a pena

desantender eses consellos de libro anónimo.

Cando asistía ós cursos de doutorado ou encontros de investigadores,

aquelas palabras fustrigaban os meus oídos e. .. ia miña conciencia!: "É

indispensable face-la tese nun tema no que se teña coñecemento, senón non

ten sentido algún", "A experiencia persoal debe se-lo motor do voso

compromiso coa tese"...Auténticas lápidas deontolóxicas parecían cernirse

sobre a miña cabeza. A miña experiencia dentro do equipo de investigación

"Kon-traste. Motricidade e Creatividade" da Universidade da Coruña, no que

entrei a formar parte no ano 1992, me deu os folgos da inquietude intelectual e

unha grande pizarra para pintar sen medo os meus soños. Porque tivemo-la

extraordinaria oportunidade de comproba-lo proceso educativo do investigador

no desenvolvemento da súa labor, facéndome crer máis na función que podía

te-la miña tese. Non era só no sentido da súa función social extrínseca, senón

no sentido dun investimento de futuro na miña persoa como futura profesional.

Se empecei como novata, quizais ó final a tese terá construído unha

profesional máis crítica e capacitada. Do que si estou certa é de que aquela

inicial inquietude interesada polas boas perspectivas no campo da xerontoloxía,

foi bañada hoxe, polo descubrimento gratificante dun modo de intervención

humana e profesional que superou calquera dás miñas expectativas. Amo este

traballo, e agradezo ó destino que me achegou a él.

Só o paso do tempo, e o paso de follas mantívome firme no meu

propósito. Como o tempo vai confirmando cada día máis: o home trascéndeo

todo. Por iso 2+2=4 en matemáticas, non en persoas. Cada día colocan fortes

corsés sobre nós. Fuxir deles é tan sinxelo como complicado. Sinxelo porque

consiste en ollar para a xente, complicado porque supón arriscarse a crer na

xente.

.

.

.
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w

Laméntome da rixidez coa que se presenta o mundo da ciencia ós

xóvenes estudantes, laméntome do xeito con que son reproducidas as falacias

da investigación, laméntome do ton coercitivo e ríxido (confundido con rigor e

seriedade) no que se disfraza á investigación. iComunidade de científicos!, os

investigadores son homes e mulleres a traballar por homes e mulleres. ^É tan

complicado iso? As pedras ás veces son lanzadas sen saber onde van parar.

Apelo á mesura e á comprensión da estructura da investigación. ^^ .

,
O longo desta memoria exponse un percorrido, un camiño respectuoso,

precavido e humilde pola realidade persoal das persoas maiores. Insistimos no

apelativo de "persoal", pois o que máis procuramos conseguir foi non caer no

erro de simplifica-la realidade para a nosa facilidade: traballar sobre o

preconcepto lexitimado dunha clase social homoxéneamente considerada

como "Terceira Idade".

Bastantes ousados e prepontentes acostuman a revelarse os nosos

inevitables sesgos persoais no noso achegamento á realidade: os nosos

esquemas mentais, a nosa educación, as nosas experiencias, os nosos

coñecementos, a nosa percepción da realidade...Con toda estas cargas afronta

ĉalquer persoa a súa vida. Un investigador non escapa .a elas. De feito son

estes sesgos, os que fan xurdi-la primeira orientación e inquedanza da

investigación. Un motor que fai xurdir, e máis tarde desenvolver esta

investigación:

^^ Xurdir, porque o interés cara ás persoas maiores, nace^ da emoción. Da

emoción efervescente da infancia rodeada de "rochas" para a miña educación:

as rochas plácidas, seguras, intempestivas das miñas queridas Sra. Pepita e

Sra. Carmen, que pintaron o fondo do lenzo do meu crecemento. Elas cubrían,

infalibles, co seu ronroneo de charla o fondo sonoro dos meus xogos. Cos seus

comentarios madurecidos no berce do tempo acuñaban e adxectivaban as

Ana Rey Cao 17
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miñas conductas de nena travesa, pero sempre acollida con esa tolerancia que

amosan algúns maiores: receosa de revelarse ante a súa historia de vida;

convencidos de que sí, pero sacudindo cun non. Á súa memoria quero regalar

agora un pouco deste proxecto.

Xurdir pola presencia atemporal dos "vellos e vellas" que aínda hoxe na

lembranza parecen construídos do fume da lareira dunha casa da aldea dos

meus pais. Non podo evita-la miña fascinación muda (e, debo recoñecelo,

sumida en certo misticismo galego) por eses vellos e vellas que pintaban a

miña aldea a modo de novela de Valle Inclán ou Torrente Ballester. Misterio e

respecto camiñando polos camiños, nun halo de "habe-las hai-las".

Xurdir, polo arelo, hoxe imposible, de ter curtido unha relación máis

próxima cos meus abós e aboas. Cando esas películas que retratan docemente

a relación abó-neto asomaban por pantalla, a miña curiosidade primeira era a

de delimitar o que de certo e o que de fantasía tiñan aquelas relacións.

Xurdir, porque a medida que medraba, e que sigo medrando (polo

menos no relativo ós anos), atopei nos xeitos de certas persoas maiores o meu

máis grande arelo: saber ser. A miña admiración por personaxes como José

Luís Aranguren, Ana Ma Matute, José Luís Delgado, Paolo Freire, Mario

Benedetti, Torrente Ballester... é a de encontrar neles a sabiduría da vida:

saber para comprender, comprender para amar. Ese equilibrio que a nós

desbórdanospor un lado da balanza, é compensado pola figura destas persoas.

Lonxe de querer seguir consumindo en cantidade, aprenderon a saborea-la

calidade. Calidade que impregnou os seus espíritus e non deixa de fuxir na luz

das súas miradas, que lonxe de deslumbrar, aconchega nun mar calmo.

Xurdir, polo contacto diario: nas rúas, nos parques, na televisión, nos

centros médicos, no mercado, nos Iibros...Contacto cunhas persoas con máis

A

.

.
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«

anos que os da "xuventude" pero tamén con máis que contar. Máis que contar,

máis que compartir... Todo elo agochado tras ese mutismo ó que parece

condearnos o actual sistema social.

Desenvolver porque nada foi presuposto, porque todo foi cuestionado,

ata coñecer o que "unha persoa maior" pode sentir de sí mesmo, non polo feito

condicionante de ser maior, senón polo feito condicionante de ser persoa.

Desenvolver, porque os cambios continuos no percorrer da investigación

non fan senón confirma-la incerteza, complexidade e flexibilidade na que os

colectivos humanos nos movemos. Non por riba do determinismo da ciencia,

senón desbordando os corsés que procuramos fabricar para suxeitar unha

fecunda vaca que cada día pode continuar engordando un pouquiño máis.

Esta investigación foi concebida para utiliza-los datos "científicos" no

logro dunha aportación para facer máis feliz a vida dalgunhas persoas. Sería

estupendo que ese "dalgunhas persoas" algún día fose "tódalas persoas".



Coniribucións da Mofricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

•

0 . 2 . OBXECTIVOS
"Sólo entendiendo qué es efectivamente la vida

podremos comprender lo que es la vejez."
Miranda, 1991

, a ^. ^ ^ ^, _
Deseñar un programa de intervención coa motricidade qué responda'

ós intereses e demandas das persoas maiores.
_ .

Explorar no que a motricidade ten para dar ó benestar integral das

persoas maiores. Aventurarse a buscar máis aplicacións cas puramente

fisiolóxicas. Deseñar unha intervención que procure incentivar a súa autoestima

e desenvolvemento persoal: contacto interpersoal, a socialización, o encontro

cos seus compañeiros de actividade, e máis tarde coa comunidade que teña a

oportunidade de comparti-la experiencia.

Deseñar e irnplementar unha metodoloxía na investigación que sexa ;

os filosóficos e conceptuais adoptados.

Procurar a coherencia interna da investigación entre a conceptualización

defendida na formulación teórica e a metodoloxía no traballo de campo. Crear e

aplicar unha metodoloxía respectuosa coa realidade emerxente, complexa e

hologramática das persoas no decurrir da súa vida. Supera-los corsés do

positivismo e naturalismo cientificista no eido da Motricidade para sumerxirse

nos paradigmas defendidos pola postmodernidade: o paradigma emerxente.
.

.
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0.3. XUSTIFICACIÓN METODOLÓXICA
"Una alternativa es transformar la ciencia en asombro,

filosofía, relato e íntimo vínculo con el entorno."
Thomas Moore

Se algo debe caracteriza-las ciencias humanas é a aceptación da:

n Incerteza que provoca a impredecible conducta humana.

n Complexidade derivada da multidimensionalidade do Ser Humano:
., , ., .,

emocion, razon, comunicac^on, accion.

n Flexibilidade como única estratexia metodolóxica capaz de adaptarse

mínimamente a esta diversidade Humana. Como afirma Feyerabend:

"la actitud que vamos a tratar aquí considera cualquier estabilidad

prolongada, trátese de ideas e impresiones susceptibles de

contrastación o de conocímiento básico que no se está dispuesto a

abandonar (realismo; ^ separación de sujeto y objeto;

conmesurabilidad de conceptos), como una indicación de fracaso,

puro y simple. Toda estabilidad de este tipo indica que hemos

fracasado en trascender una etapa aceidental^ -del conocimiento, y

que hemos fracado en acceder a un estadio más alto de consciencia

y entendimiento. " (Feyerabend,1974: 31)

Só na humilde aceptación destas "limitacións" nos métodos e técnicas

científicas é posible evitar outra "limitación" máis perigosa: a que alonxa á

ciencia do humano e a reduce a un fin "tecnolóxico", de artificiosidade lóxica,

pero en absoluto enraizada coa realidade humana na que e^stamos inmersos.

Porqué: " La idea de que la cíencia puede y debe regirse según unas reglas

fijas y de que su racionalidad consiste en un acuerdo con tales reglas no es

realista y está viciada. "(Feyeraband, 1985:136)

.
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Para un investigador que cre no humano, non existe unha realidade

aséptiĉa, senón que existen tantas realidades como observadores. Tantos

mundos como persoas, tantas solucións como opinións... Nesta pluralidade

navegamos procurando realizar aportacións dende a ciencia que sexan

"flexibles" para respeta-la natureza exclusiva do ĥumano, e ó mesmo tempo

"rigurosas" para que xereen coñecementos aplicables para beneficio da

comunidade. ^

A esta intención responde a metodoloxía empregada, que vai máis alá

dun simple posicionamento instrumental. Vai máis alá, porque ven

acompañada dun posicionaménto ideolóxico sobre a vida, sobre o que significa

"SER HUMANO". ^

Antes falabamos dos sesgos persoais, que acostuman a ser

inexorablemente as variables "determinantes", a pesar da vontade consciente

de adaptarse ás demandas e emerxencias do contexto. Pero a existencia do

humano non pode senón acepta-la súa subxectividade dun xeito positivo,

porqué as inquietudes de cada persoa van favorece-lo caldo de cultivo dun

plano diversificadoramente amplo e tolerante. Un Mundo para todos é feito do

mundo de cada un. Por iso é que nós partimos dos sesgos do noso mundo

formativo: a motricidade e a intervención no tempo de ocio. A educación

informal vai se-lo lugar onde nós encamiñemo-lo noso prisma.

Desta apreciación non debe deducirse que a investigación vai se-la

recreación dun circo, onde as persoas maiores actúen ó noso antollo, para vir a

confirma-las nosas aspiracións profesionais ideais. Lonxe diso, estes sesgos

actúan como catalizadores demorados. ^Qué quere dicir isto? Para non caer

no erro de querer introduci-las persoas polo burato, polo molde da nosa

disciplina, imos inverti-lo proceso. Como anticipábamos á hora de expoñe-la

nosa motivación, dubidamos de todo. Por iso dubidamos de que a motricidade,

•

.

.

.
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0 ocio, a participación ciudadana sexan aspectos que teñen algo que aportar á

felicidade das persoas maiores.

Por iso a nosa investigación comeza nun espectro moi amplo. No

"vagabundeo" inicial queremos percibi-lo xeito no que as persoas maiores

abordan a vida. ^Onde temos que apontar cos nosos instrumentos

metodolóxicos para ter unha panorámica orientadora da súa vida?, ^qué

aspectos da súa vida vannos permitir extrapolar datos que revelen se a

educación no tempo do ocio a través da motricidade podería ter ou non unha

función positiva? Non queremos percibi-la vida das persoas cando xa están

dentro das redes da motricidade e do ocio.

Despois deste "vagabundeo" esclarecedor, quizais o máis honesto sexa

entender que é o que as diferentes persoas maiores precisan para ser felices,

para continuar medrando como Seres Humanos. Agora sí sería o momento de

introducir algo polo burato, polo molde. Pero xa non é introducir ás persoas

pola nosa concepción da intervención no ocio, senón ó contrario: introduci-lá

motricidade polo burato das súas necesidades e desexos.
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0 .4 . ESTRUCTURA
"Muchas veces el comienzo es el final.

Porque Ilegar al final puede ser la única manera de comenzar.
EI final es el punto donde empezamos."

T.S. Elliot

Por estructura (ex-tructura), estámonos a referir ó xeito de explicita-lo

contido da nosa investigación. Non queremos face-la clásica distinción entre

forma e contido, porque cremos que é un par indisociable. O contido está

integrado na forma, e a forma modifica o contido. Non é o mesmo recibir un

bico de xeito brusco que docemente, non é o mesmo.falar de creatividade cun

discurso monótono que cunha presentación orixinal e dinámica.

No intento de respetar esa crenza procuramos facer que a estructura da

tese correse paralela os contidos, por iso éstes vanse enlazando como se

enlazan as impresións e reimpresións dun recén coñecido que ós poucos vai

virando en coñecido, e con fortuna en amigo.

• Se defendemos que a ciencia debe estar.ó servicio das persoas, a

presentación procurou unha linguaxe clara, unha exposición organizada e

unha apariencia atractiva (con esquemas, imaxes e rótulos orientadores). O

obxecto é facilita-lo achegamento a este estudo.

• Se participamos do paradigma científico que defendemos,

debemos esforzarnos por mante-la máxima coherencia interna e externa.

Non adianta expor un texto con significado acorde ó paradigma, se depois

traicionase coa forma. Esta foi sen dúbida unha grande dificuldade para

presenta-lo resultado desta investigación. Gostaríanos ter creado un

método de presentación no que a forma fose reflexo fiel do que realmente

foi a investigación: simultaneidade entre fases de investigación, emerxencia

continua de novas orientacións. Na incapacidade por amosar no estático 0

i

.

..

.

.
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.,

.

dinamismo da investigación optamos por dividila en oito partes, que non

siguen unha lóxica cronolóxica, senón comprensiva:

• Na primeira parte analízase o Estado da Cuestión, realizando

unha revisión bibliográfica a través das bases de datos internacionais e

españolas. Foi indagado o estado da producción científica no eido da

Motricidade e persoas maiores, así como no relativo ó estudo das súas

necesidades e intereses.

• Na segunda parte explícase o procedemento xeral adoptado. A

fundamentación teórica crea o marco comprensivo onde ubica-la intención

e finalidade desta investigación. A explicitación filosófica dos principios

rectores da investigación xunto cos compromisos educativos adoptados

para construir unha sociedade futura. O obxecto é defini-la nosa utopía e o

porqué e o cómo do camiño elexido: As persoas maiores do século XXI, a

motricidade e a animación sociocultural.

• A terceira parte desenvolve os aspectos- metodolóxicos. Sen

deixar de estar orientados polos principios rectores comentados na.primeira

parte, xustifícase a introducción da fase preparatoria como unha etapa onde

é preciso chegar ás conclusións que orientan a fase de traballo de campo.

Da simultaneidade da fundamentación teórica e da fase preparatoria

(vagabundeo) vai xurdindo a orientación da metodoloxía e instrumentos de

investigación, modulándose nun continuum emerxente. Para evita-la

confusión do lector, as conclusións da fase preparatoria, se ben son previas

a fase de deseño do traballo de campo son expostas na cuarta parte.

Finalmente preséntanse as dificuldades e límites atopados nesta

investigación
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• Nesta cuarta ^ parte preséntase a análise e interpretación de

datos. Unha triangulación entre os resultados do vagabundeo, do

cuestionario, entrevista e observación. Resultado desta triangulación xurden

as respostas da investigación ós obxectivos formulados: DEBATE CRÍTICO

APRECIATIVO.

• As conclusións da investigación divídense en tres momentos:

Conclusións do traballo de campo, Conclusións do proceso

metodolóxico e Conclusións do proceso persoal. Camiñando cara o

futuro, explica os proxectos xa en funcionamento ademais das alternativas e

prospectivas de futuro.

• A bibliografía colócase na sexta parte, finalizando cos anexos.

.

.

.
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0 .5. CONCEPTUALIZACIÓN
"Hay tres divisións formadas: 1°, 2° e 3°.

La primera comprende desde tu nacimiento hasta los 17 años,
la segunda desde los 18 a los 64 años y después

de 65 en adelante ya somos 3° edad. iPobre 3° edad!
Solamente sirven para hacer viajes de recreo...

Tenemos que demostrar que aún servimos para mucho y
que por lo tanto no se nos puede catalogar en ese capí^ulo de

` "3° edad"...iFuera la palabra 3° edad!
Sólo falta que nos pongan en la solapa una insignia

en la que destaque un bastón, una manta zamorana y un pistero"
(Micheo, 1999:7)

. 0.5.1. UNHA TERMINOLOXÍA APROPIADA

TERCEIRA IDADE, ^IDADE DE TERCEIRA?...

Un dos términos máis extendido hoxe para designa-las persoas maiores

de 65 anos (60 en moitos casos) foi utilizado polo Doutor J.A. Huet en 1956 por

vez primeira na cidade de Dijon: De xeito abrumador este término foi traducido

de forma literal a case tódalas línguas.

Pero a linguaxe significante, co seu manto casi subliminal é capaz de

engadir ós significados connotacións cognitivas insospeitadas. Tal vez o

empeño eufemístico de ocultar baixo denominacións artificiosas unha

realidade, non faga máis que suxerir que existen motivos para que esa

realidade non sexa digna de ser mostrada ás claras, arroxando sobre ela

connotacións negativas subxectivas, recreadas pola imposición lingi^ística da

cábala.

Nos rexeitamo-lo término "terceira idade":

"La Tercera edad es una invención social, y estamos totalmente de

acuerdo con aquellos que han alertado sobre e/ prejuicio y el

.
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estigma de esta fórmula simplista, que divide a la vida en períodos

estanco de 3 ó 4 bloques monolíticos. Actualmente en Europa

tenemos el último ejemplo, la "cuarta edad ", que caracteriza a

aquellos con más de 75 años, y que tienen un cierto grado de

independencia. Estas fórmulas son muy bien manejadas por

políticos inescrupulosos y aprovechadores oportunistas que

géneralmente tienden a homogeneizar la vejez, ocultando las

injusticias sociales que se cometen hacia gran parte de la

población ". (Alves Junior, 1998) ^

Nesta posición coincidimos plenamente con García Mínguez e Sánchez

García (1998) cando afirman a existencia dunha imprecisión terminolóxica

(García y Sánchez, 1998: 24) na utilización do término terceira idade. Varias

son as razóns:

- Caracterizar a un colectivo por razóns puramente

cronolóxicas, é de todo reduccionista e simplificador. A"terceira

idade" engloba de xeito indiscriminado a unha grande diversidade de

persoas polo criterio "cuantitativo" e"homoxeneizador" da idade.

Cando hoxe, ^ as correntes camiñan a caracterización da vellez por

criterios máis signficativos que a idade cronolóxica (actitude mental,

estado psíquico-físico, eŝtilo de vida...) non é correcto manter na súa

denominación a carta de presentación da "idade". A linguaxe son

imaxes, e recoller para as nosas mentes a imaxe dos anos

cronolóxicos como criterio definitorio non é prudente.

- É inexacto. A clasificación incorrecta de tres idades frente

á posiblemente máis . adecuada de catro: Infancia, xuventude,

madurez e vellez. García e Mínguez (1998) defenden a hipótese de

que esta denominación foi acuñada pola inclinación cultural francesa
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ás triloxías: Montesquiu e os tres estados, Comte e os tres estados

evolutivos, a revolución y o Terceiro Estado... Así manifestao

Aranguren:

"La moderna expresión `^ercera edad" es doblemente imprecisa: en

primer lugar porque engloba, en una sola y misma etapa, infancia y

juventud, tras las cuales, reducidas a unidad, vendrían la edad

adulta y finalmente la vejez." (Aranguren, 1992:27)

- O seu referente lingúístico ten connotaciós peiorativas.

Como indicamos arriba: "terceira idade, ^edade de terceira?". Aínda

que poda parecer un xogo de palabras inocente, a relacións da

linguaxe coas actitudes e mensaxes son fortes e constantes. Non é

un automóbil de segunda man, nen unha categoría laboral...son

persoas que prefiren ser conceptualizadas cunha expresión que

recolla esa virtude e non unha orde numérica de implicacións

xerárquicas.

- Na actualidade ten un fondo social e inconsciente de

desprecio. Transformouse nun eufemismo, nunha expresión, que

como constata o sociólogo A. De Miguel (1985), adquiriu un grado de

institucionalidade semellante ós dos eufemismo que

desafortunadamente indican "grupos humanos marxinados" (García

Mínguez, 1998). Así pode comprobarse que na linguaxe coloquial é

unha palabra temida, casi avergonzante.

- As enquisas e sondeos realizados no ámbito europeo

(Comisión Europea para el Año europeo de la tercera edad y la

solidaridad entre las generaciones: Eurobarómetros 1993). Unha

conclusión relevante é que os profesionais resposables de poñer un

.
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.

nome a este colectivo non estiveron moi atentos ata a data ó que os

propios interesados queren que se Iles chame. Aínda que os

resultados variaron entre os países, en España o resultado foi

. abrumadoramente a favor do término persoas maiores (un 55.1 %

frente ó 21.7 % do segundo término preferido: terceira idade.

Abaixo exponse un resumo dos datos da enquisa para España e a CEE

en xeral e países próximos como Portugal e Francia.

.
Táboa 1. ENQUISA EUROPEA SOBRE A DENOMINACIÓN PARA AS PERSOAS MAIORES

TERMINOS CEE ESPANA PORTUGAL FRANCIA

Anciáns 6.6 13.3 7.4 4.0

Persoas maiores 27.4 55.1 52.4 24.8

Ciudadáns da Térceira idade . 30.9 14.5 21.7 21.5

Xubilados 15.0 7.8 13.3 26.5

Vellos/persoas idade avanzada 10.6 0.3 0.0 21.1

Maiores de 60 anos 1.1 0.0 0.0 0.0 ^
Idade Dourada/anos 0.2 0.0 0.0 0.7

dorados/velliños

Pensionistas 1.1 0.2 0.0 0.0

Outros 5.5 8.0 1.9 1.0

Nengún/NS 1.6 0.8 3.3 0.4

A pregunta exacta era: -Dos seguintes términos para describi-las

persoas de 60 anos, ^cal é o que vostede prefire empregar? (Os entrevistados

podían engadir outro da súa elección). Adaptado de (Walker, 1996).

No relativo ó término de "vello", aínda que na cultura galega ten un

carácter afectivo e de gran arraigo popular: "os nosos vellos'; foi

deteriorado nalgúns ambientes. A súa asociación a un atributo para cousas

materiais: moble vello, casa vella...parece desvirtua-la súa aplicación para as

persoas. Non sucede o mesmo cos sustantivos "Vellez" e"avellentamento".

.
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Estes últimos términos serán utilizados por nós, pero evitaremo-lo de "vello"

para o noso escrito, aínda que recoñecemos que é ben aceptado en diversos

contextos, cunha connotación familiar: ^

"Así pues, el término viejo se ha convertido en una forma de

clasificación genérica y en un estigma con claros referentes

cargados de sentido peyorativo y que los mismos individuos

jubilados rechazan. En cierta forma, él contenido semántico que se

esconde en el término viejo implica incluso reducir la categoría

humana de los ancianos, limitándolos de alguna forma a un estado

de estigmatización objetual. Los mismos ancianos utilizan

peyorativamente el concepto de viejo en tercera persona con el fin

de autodistanciarse de la marginación social que esté concepto

implica. "

"Es decir, la noción de "ser viejo" es usada en un sentido

despreciativo por algunos ancianos de determinados niveles

socioculturales o de determinados grupos étnicos para referirse a

individuos de otros niveles considerados inferiores, ya sea por

razones económicas o étnicas." (Fericgla, 1992: 77-78)

.

Por todas estas razóns inclinámonos por dúas denominacións: Persoas

Maiores e persoas de idade, como as preferenciais. Non excluímo-la de

ancián, pola súa auréola de respecto e veneración, mais non é comunmente

empregado.

"Las Naciones Unidas prefieren el término "Personas de Edad" para

referirse a un amplio colectivo que se encuentra en una etapa de la

vida en la que se da una clara disminución de sus facultades."

(Sáenz Carrreras, 1997:30).

•
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"La moderna expresión `^ercera edad" es doblemente imprecisa: en

primer lugar porque engloba, en una sola y misma etapa, infancia y

juventud, tras las cuales, reducidas a unidad, vendrían la edad

adulta y finalmente la vejez."

"Por ello, y por lo menos en el lenguaje es preferible-y preferido por

nosotros, los que en esa fase de la vida estamos- que se nos llame

"mayores': "Ser mayor" significa, en general, ser superior, cuando

menos en tamaño o estatura, pero también, y es lo que nos importa

aquí según el dictum antiguo, "en edad, saber y gobierno"

(Aranguren, 1992:27)

No seguinte glosario de términos aparecen as denominacións para as

persoas de máis de 60 anos, sen entrar en particularidades do seu deterioro

cognitivo ou físico (porque entón o término senil si que podería ser axeitado

cando existe transtornos da autonomía).

Taboa 2: Glosario de términos

ACEPTADOS REXEITADOS

^ PERSOAS MAIORES ^ TERCEIRA /DADE

^ PERSOAS DE /DADE ^ VELLIÑOS

^ ANC/ÁNS ^ PENS/ON/STAS

^ PROCESO DE ^ XUBILADOS

A VELLENTAMENTO ^ DECRÉP/ TOS

^ VELLEZ (en determinados ^ SENIL

contextos)

^° SENECTUDE

^ ANC/AN/DADE

^ SEN/L/DADE

^ ABÓ-ABOA

w

.

w

.
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.

:

.

I . 1 . LQUÉ NECESITAMOS SABER?

Cando iniciamos esta investigación tíñamos como misión conseguir

deseñar e levar á práctica un programa de intervención con persoas maiores,

que colaborase dalgún xeito ó benestar das persoas maiores da nosa

comunidade. Era preciso entón, coñecer outras iniciativas e estudos que se

tivesen desenvolvido (ou se estivesen desenvolvendo) no eido das persoas

maiores. O noso interese fundamental ía estar ó redor da producción científica

vencellada á intervención educativa a través da corporeidade ou motricidade,

pois é ese o ámbito no que estamos capacitados para intervir. Mais tamén era

preciso abri-los ollos a outros ámbitos, a^ outras posibilidades, a outras

realidades que viñesen a enriquecer e iluminar novas alternativas. Se ben o

dito popular: "zapateito ós teus zapatos" ten un ponto de razón, porque é

preciso ter bagaxe para manexarse con suficiencia; tamén é certo que o

zapateiro que non mire máis que para o zapato xamais será capaz de amplia-lo

seu negocio para colocar botóns, pasamanería ou mesmo facer chaves. Pero 0

máis importante: nunca levantaría o rostro dos zapatos para ve-lo Sol... Para

acrecenta-los horizontes é preciso "salpicarse" da diversidade, da diverxencia

heteroxénea dunha realidade complexa. Por iso a nosa búsqueda inicial non se

restrinxiu á producción científica sobre motricidade e persoas maiores, senón

que comenzou nun espectro máis amplo: as persoas maiores en xeral. Tamén

intuíamos que non íamos atopar moita producción neste noso aínda
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"emerxente" ámbito da "paidomotricidade"', posto que anteriores investigacións

así o revelaron (ver Trigo e co1.:1999). De feito, ó introducir o descriptor

"motricidade" na Teseo, aparecen únicamente 17 documentos relacionados. A

maioría próximos á psicomotricidade e referidos á infancia (nove) e a

deficiencias de desenvolvemento (síndrome de Down: 2, síndrome de privación

social:l, transtornos de aprendizaxe:2, ou efectos de lesións nerviosas ou

estudos neurolóxicos:3. Ante este panorama é lóxico non esperar moita

producción específica con persoas maiores na liña da Motricidade.

Pero como suliñamos no inicio, o noso tipo de investigación tiña como

finalidade operativizarse nun programa adaptado á realidade concreta das

persoas maiores da nosa comunidade (do noso entorno cultural próximo), xa

que as características socioculturais condicionan en extremo as direccións e

posibilidades de intervención (prioridades, necesidades, recursos,

capacidades, etc.). Por iso a análise máis pormenorizada realizámola na^

bases que nos facilitan datos adaptados ás persoas maiores de España

(TESEO: base de datos na que se recollen tódalas tesis leídas en España).

Sempre estando atentos ás aportacións que poidesen xurdir das iniciativas

desenvolvidas no estranxeiro (PSYCLIT: base de datos internacional sobre

psicoloxía, ERIC: base de datos internacional sobre educación, ISOC: base de

datos do CSIC sobre socioloxía e SPORT DISCUS: base de datos

internacional sobre deporte). A. diferencia foi que na TESEO, fixemos unha

análise de tódala producción científica, clasificando nós por categorías (como

veremos a continuación). No resto de bases de datos recollemos

numéricamente a producción total sobre persoas maiores, e analizamos

únicamente a producción resultante dos cruces entre os descriptores

específicos para nosa investigación (motricidade, actividade física, educación

1 Na formulación teórica explicaremo-lo termino "paidomotricidade" con amplitude. A modo de
anticipo, enténdase que é a rama pedagóxica da motricidade que ten como obxectivo a
educación humana a través da intervención ca corporeidade.

.
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física, exercicio físico, corpo, corporeidade, psicomotricidade, educación

corporal, movimento, necesidades e problemas). Ademais, tivemos en conta

que a TESEO, é unha base de datos non específica dun área de
®

coñecemento, a diferencia das outras (Psyclit, Eric, Isoc e Sport discus que

son . específicas respectivamente de psicoloxía, socioloxía, deporte e

educación). Isto facilitaba un panorama da orientación científica xeral, onde

poder contrastar e analizar como está sendo abordada prioritariamente a

realidade das persoas maiores, qué áreas están en estado máis deficitario e

qué outras están sendo atendidas preferentemente.

.

:

,.
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I .2 . TESEO

Utilizamos para a búsqueda da totalidade de producción sobre persoas

maiores oito descriptores iniciais (tercera edad, personas mayores, vejez,

senectud, ancianos, gerontología, geriatría, envejecimiento), que nos

proporcionaron un total de 451 teses relacionadas. Para delimitar máis os

contidos destas investigacións decidimos prescindir de cruces con outros

descriptores, posto que nas probas feitas, observamos que non ofrecían

tanta fiabilidade como a nosa propia lectura atenta de cada resumo de tese.

Na táboa 3 especifícanse os descriptores introducidos, o número de

documentos atopados2 e o contido básico que abordan (agrupados nas

categorías creadas). As subcategorías preséntanse na táboa n° 4.

2 Teña en conta o lector que o número aquí consignado non coincide sempre co número de
documentos que inicia/mente amosa TESEO, xa que a veces a tese non desenvolvía un asunto
relacionado con persoas maiores. Por exemplo, aparecían teses relacionadas co
avellentamento do viño, dos metais, as ratas, etc.

.

.
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Táboa 3. Categorías xerais para Teseo.

vejez

Senectud

Ancianos

Ger©ntología

Geriatría

42 34

29 19

67 128

2

81

Envejecimiento ^ ^ 106I 89

TOTAL ^, I 451 I 312 52^ 28O 28I 180

O significado das categorías de contido é este:

Estudos farmacolóxicos: "farmacia' :

Características nutricionais. " nutrición' :

enfermidades, accidentes: "bio/oxía':

Características biolóxicos (psíquicos e físicos) do proceso de avellentamento,

Medicina: Teses doutorais que abordan o avellentamento dende unha perspectiva

médica. Fundamentalmente aborda:

._.__._.__.___.___..._.______._._._.___.__..._._.______.__.__.___._._.___.__._.....____ __.______.____._.__.__.__.____________..__. _____________._.._.__._._.
Planificación-análisis: Teses doutorais que versan sobre análises do fenómeno do

avellentamento dende a perspectiva de:

3 Os descriptores foron introducidos en castelán.
4 Número re/ativo, porque para evitar que as teses se repetisen nos diferentes descriptores
fomos facendo unha búsqueda secuencial, na que cada anterior descriptor era restado dos
resu/tados do seguinte.
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Análise e rentabilidade económica que atañe a este colectivo demográfico

(pensións, gastos sanitarios, xestión da sanidade, repercusións no gasto público),

incluíndo tamén as análises demográficas que van influenciar na planificación

económica. A esta subcategoría denominarémola "economía-demografía".

Planificación dos recursos sanitarios. Denominada "sanidade':

Aspectos de ordenación urbanística. Chamada de "urbanismo':

Evaluación do funcionamento das diferentes institucións vinculadas ás persoas

maiores (centros de día, hospitais, atención primaria, etc.). Denominada como

"evaluación' :
.___._._.__.___._...___.__.___..__._._..__.__._ ._.__._ ____.___._._._._...__._._.__._._____.__...___.._.._.__..__._._._____._......_._..._.__..___._.___.__._______._._.___.__._---.____._.__.____.__.__.__.___.----._.__..
Necesidades: Investigacións que describen as características sanitarias,

económicas ou psicosociais das persoas maiores mediante a análise de mostras de

poboación. Aportan datos sobre as necesidades ou problemas das persoas maiores

dun xeito experimental.
.._____._^...__._______.__.___.__.___.___.__._____._..._._.---._...___.___...____.____.__.__._______._._.^....__.__.______._.___._....__..._..._._.__.______..__._________.__._______..___.---._____.
Psicoloxía: Teses doutorais que recollen a investigación descriptiva das

particularidades psicolóxicas do avellentamento e das persoas maiores. Inclúe:

-a Características psíquicas referentes ó seu comportamento afectivo e social no

proceso de avellentamento normal: "normal"

Con alteracións patolóxicas (patolóxica): imaxe corporal, depresións, autoestima,

incomunicación, etc.: "pato/óxica' :
__..__.__ ___.__..._.___.._____.___._......__.__.___.__.__..._._.__.__._._.___. _____...__._......_.____._...---.--________.._...__._____..__.__...._____..____......._.__.____._..__.___.___._..._.____._.___.---._._.___._.
Educación: Teses doutorais que abordan a intervención pedagóxica coas persoas

maiores, ou aspectos educativos. Poden ser:

Estudos teórico-conceptuais ou reflexións filosóficas: "conceptual"

Intervención. Narración de experiencias educativas levadas á práctica:

"intervención' :

Socioloxía e cultura: Teses doutorais que realizan un estudo do fenómeno do

avellentamento en dúas perspectivas: -

A relación da vellez coa sociedade, as imaxes e consideracións socioculturais que

as persoas maiores constrúen interactivamente coa sociedade: "sociedade"
,

O longo da historia e en diferentes manifestacións culturais (escultura, literatura,

etc.).: "cu/tura"

.

:

.
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Actividade física: Recollemos neste apartado unha única tese, xa que foi a única

que ten como obxectivo o estudo das influencias da actividade física nas persoas

maiores. Existen outras, como veremos máis a frente, que utilizan tamén a actividade

física, pero como medio para analizar aspectos biomédicos ou nutricionais.

Análisis bibliográfico: Aínda que non está recollida no cadro, atopamos unha tese

que aborda o tema da producción bibliográfica sobre xeriatría en España.

Nesta segunda táboa colócanse o número de teses correspondente ás

^ subcategorías suliñadas:

Táboa 4. Subcategorías Teseo

SUB-CATEGORÍA

BIOLOXIA

NUTRICION

FARMACIA

TOTAL

ECONOMIA-DEMOGRAFIA

SANIDADE

URBANISMO

EVALUACION

TOTAL"

NECESIDADES

NORMAL

PATOLOXICA

TOTAL`

CONCEPTUAL

INTERVENCION
° TOTAL 6

SOCIEDADE 3

CULTURA I 0

46

70 ^ 89

106 451
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O dato máis evidente é que a maioría da producción científica sobre

persoas maiores concéntrase no ámbito médico e biolóxico (máis do 60% das

teses) e na planificación-analise económica (pensións, demografía,

planificación sanitaria, etc.) Se ben o interés en investigar outras perspectivas

da vida das persoas maiores (educación, participación social, intervención en

ocio) comeza a ter xa un corpus científico, a proporción aínda inclínase por un

tratamento biolóxico da fenómeno do avellentamento: únicamente 14 teses

vinculadas á educación.

A cantidade de estudos médicos sobre as particularidades biolóxicas do

avellentamento (demencias, deterioros neuronais, visuais, radicales libres)

reflexan a"hexemonía" da perspectiva médica no proceso de avellentamento,

onde o que se valora é o"deterioro biolóxico" e(por suposto, moi

necesariamente) como vence-las enfermidades e patoloxías, ou mesmo palia-

los efectos negativos (por exemplo os estudos para mellora-la nutrición de

hospitalizados ou a administración ^ farmacolóxica). Neste estudo decidimos

rexeitar aquelas investigacións realizadas sobre ratas para estuda-lo

avellentamento. A cantidade de investigación de laboratorio é moita, pero

alonxada da intervención humana coas persoas maiores.

Por outra banda a maioría da producción que non é biomédica (moita

desta tamén é descriptiva) son estudos teórico-conceptuais ou descriptivos,

sendo moi pequena a proporción de proxectos que desenvolvan unha

intervención, que se adentren na práctica con persoas maiores. Vemos

que no apartado de "necesidades" atopamos 28 teses descriptivas, realizadas

mediante a análise de mostras de poboación. Parece que aínda estamos nun

estadío emerxente, realizando as primeiras abordaxes para "coñecer"

máis en profundidade a realidade das persoas de idade e poder ter máis

elementos sobre os que intervir. Incluso as teses máis descriptivas,

acostuman a ter unha primeira parte de conceptualización teórica sobre o

.

.

.
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fenóm`eno da vellez. Ademais en escasas investigacións utilízase a

intervención activa ou opinión directa das persoas maiores (mediante

entrevista), sendo os instrumentos máis comúns os test e cuestionarios. As

persoas maiores son investigados dende fora, como elemento externo.

Desas 14 teses que abordan o tema da educación, 8 son de contido

fundamentalmente conceptual-reflexivo e descriptivo dunha realidade. Só tres

teses relatan a experiencia dunha intervención práctica (unha delas centrada

nos profesionais de intervención). Son importantes as conclusión que relatan:

n Nos últimos anos as políticas da vellez melloraron moito en Europa, pero o,.

discurso educativo desenvolveuse pouco ou só no paradigma, da véllez

marxinada e desvinculados socialmente (Sanchez Garcia, 1996), (Malagon

Bernal, 1996), (Vera Casares, 1989).

n As ciencias da educación deben profundizar nunha educación interactiva e

fomentar: a construcción dun discurso positivo sobre a vellez, formación de

profesionais e creación dunha infraestructura na que poidan aporta-las súas

experiencias e aprender a participar e vincularse no seu contexto social

(participación comunitaria), preparación á xubilación, educación para a saúde e

animación sociocultural (Sanchez Garcia, 1996), (Malagon Bernal, 1996).

n A diversidade de colectivos de persoas maiores non fai posible unha

intervención única, senón que precisa unha individualización (Melcon Alvárez,

1987). Esta pode ser materializada a través de liñas de acción para o futuro en

catro dimensións (destinadas a, impartidas por, con respecto a, e compartidas

coas persoas maiores), nun paradigma pedagóxico formativo-ocupacional,

propedeútico terapeútico (Vera Casares, 1989).
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n As influencias positivas da dinamización socio-cultural nas persoas maiores

(disminución da sintomatoloxía física e depresiva e maior sátisfacción vital)

(Rodríguez González, 1997).

n A posibilidade da educación e mellora intelectual na vellez . mediante

programas específicos (García Berben, 1996).

n O potencial educativo do xogo popular galego, que reflexa as diferentes

etapas que vai superando o ser humano xogador: dende a primeira infancia ata ^

a vellez. Un xogo lúdico, popular e tradicional galego onde priman os xogos

simbólicos nos que se ve^ reflexada a estructura social, os valores, os medos...

da sociedade tradicional galega. O patrimonio lúdico galego integra

perfectamente o individuo o medio natural (Veiga García, 1998).

Outro punto de interés para nós era indagar sobre a investigación nas

"necesidades" das persoas maiores. Como reflexa a táboa, o número de

teses sobre este tema é numeroso: 28 documentos. Todas elas son estudos

descriptivos baseados en mostras de poboación española. Unha grande

maioría céntranse en estudos con persoas institucionalizadas ou con

enfermidades (mentais e físicas). Outra porcentaxe importante analiza as

necesidades sociosanitarias, económicas e psicolóxicas da poboación de

maiores urbana. As conclusións máis relevantes son:

n Non existe nengún documento específico que analice as necesidades de

ocio das persoas maiores.

n . A diversidade de necesidades segundo a súa condición social, económica e

cultural como corroboran anteriores estudos (Torres Ortuño, 1996), (Giraldes

García, 1992),

w

.

«
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n A interrelación entre factores socio-ambientais e a saúde (Colomo

Rodríguez, 1998), entre benestar psicolóxico, percepción de saúde e calidade

de vida (Fernández Castillo, 1998), entre integración social e percepción da

vida (Gómez Llorens, 1998). A importancia do papel que as autopercepcións

de saúde, do estrés orixinado na area familiar e das actividades realizadas

durante o ocio exercen sobre o benestar psico/óxico das persoas

anciáns': (Ribera Domene, 1997). En definitiva o aspecto subxectivo do

benestar (Fernández López, 1997).

n O uso de cuestionario e análise estadístico como preferente.

Outra conclusión de interés para nós, é a inexistencia de investigación

específica en proxectos de intervención a través da motricidade dende

unha perspectiva sociocultural (ou psicosocial). As información que

atopamos teñen unha perspectiva de estudo de parámetros físico-condicionais

ou orgánico-fisiolóxicos. Aínda que nas táboas iniciais só teñamos recollido

unha tese específica sobre "actividade física" , nunha búsqueda posterior máis

rigurosa cruzamo-los seguintes descriptores vinculados á intervención coa

motricidade cos oito referidos a persoas maiores, que xa non imos a explicitar

no cadro (tercera edad, personas mayores, vejez, senectud, ancianos,

gerontología, geriatría, gerontología, envejecimiento):
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Táboa 5: Descriptores específicos motricidade en Teseo

"MOTR/C/DAD"+ 0

"PSICOMOTRICIDAD"+ 0

"ACT/VIDAD F/SICA"+ 8

"EDUCAC/ON F/SICA "+ 0

"CORPORE/DAD"+ 0

"CUERPO"+ 3

"EJERC/C/O FISICO"+ 3

"MOV/M/ENTO"+

Pero este número non nos debe levar ó engano, porque ó analiza-lo seu

contido observamos que dos 8 documentos co descriptor "actividad física'; 6

céntranse en análises do estado nutritivo e da dieta de persoas maiores, tendo

na actividade física un parámetro estudado indirectamente e outro documento

fala de fracturas óseas. O único documento que aborda a actividade física de

forma directa, é o que se contemplou na categorización inicial: "Actividad física

y bienestar en la vejez. Un programa de intervención en el medio acuático" del

Dr. Francisco Camiña Fernández, da Universidade de Santiago de Compostela.

O contido é un estudo experimental que avaliou as melloras na condición física

(batería AFISAL-INEFC), e o índice de benestar (Escala de Filadelfia). Como

vemos trátase dun estudo cuantitativo, baseado na medición en test, con pouca

orientación psicosocial. ^

Dos tres documentos de "cuerpo'; un realiza un relato histórico da

xerontoloxía na Grecia Clásica, abordando sucintamente a consideración e

5 O signo + indica que foi cruzado con os oito descriptores sobre persoas maiores: tercera
edad, personas mayores, vejez, senectud, ancianos, gerontología, geriatría, gerontología,
envejecimiento.

•

.

.
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usos do corpo na época. Un segundo estudo, moi interesante, introdúcese no

imaxinario social, e^aborda un estudo sociolóxico e antropolóxico da relación

entre a cultura e construcción da realidade corporal: "Cuerpo y cultura.

Construcción de la realidad corporal" do Dr. - Alvaro Garciandia Alvaro da

Universidade Complutense de Madrid. O terceiro documento, "Introducción a

transtornos psicopatológicos de la imagen corporal en enfermos geriátricos" do

Dr. José Luis Sujar Romero. Enfocado a persoas maiores con alteración

xeriátricas. De tódolos xeitos son importantes as súas aportacións para

considera-la influencia que sobre a imaxe corporal exercen as consecuencias

psicosociais e ecolóxicas: as depresións e o síndrome de ansiedade.

Co descriptor "ejercicio físico" acontece algo semellante ó de

"actividad física", son estudos que contemplan o exercicio físico como unha

variable para investigar aspectos nutricionais o de saúde.

Finalmente co "movimiento'; as investigacións oriéntanse a factores

fisiolóxicos e bioquímicos: temblor ou activación muscular nas persoas

maiores. ^

Deste xeito non atopamos nengunha tese que utilizase a

motricidade como un medio de educación sociocultural o cun obxectivo

máis alá da mellora dos aspectos físico-condicinais.
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I.3. SPORT DISCUS

Para atopar estudos máis específicos da motricidade, revisamos a base

de datos sport discus dende o ano 1990 até Agosto de 1999. Na táboa, vemo-

los descriptores xenéricos introducidos:

Taboa 6 Descri^tores para Sport Discus _^ M... _... _Y n ,.

DESCR

^:ĜÉRONTOLOGY^.:
3. :: . . ^_ _ .._ . . ..

=^ERIATRIĈS^
^ _ .
^`ELDERLY

AGING 0R AG`EING

Desta búsqueda xeral obtivemos un número de documentos que

superaba ós 2.000. Ó facer unha primeira lectura, observamos que acontecía

algo semellante á TESEO: unha gran maioría de investigacións, artículos e

libros referíanse a aspectos fundamentalmente físicos, de prescripción de

exercicio ou de análise das repercusións fisiolóxicas da actividade física. Os

descriptores máis utilizados para esas investigacións son: exercise, physical

fitness or evaluation... Conceptos relacionados co exercicio físico, pero pouco

coas dimensións máis psicosociais da motricidade.

Ante este panorama decidimos restrinxi-la nosa búsqueda e orienta-la na

procura de información sobre a intervención coa motricidade nas súas

,

.
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perspectivas máis culturais, afectivas e socias. Cruzamo-los anteriores

descriptores xenéricos do xeito que se amosa na táboa:

Táboa 7: Cruce descriptores xerais e específicos para Sport Discus. ^_ _

:

„, ,_.^.^.^,^..^ ,^ . _^,^ ^^__ ^:...^ ,^. ^ ^ ^ ^
THIRD AGE, ÓLD AGE, GEROÑT4LC^GY, ..

MOBILITY 47

MOBILITY:

Dado que a terminoloxía no mundo da motricidade está aínda pouco

consensuada, atopámonos que cando introducimo-lo termo de motricidade

(mobility), o número de documentos é reducido, e tampouco discrimina moito

das actividades que tradicionalmente se desenvolven cun contido dominante de

execución física: actividade física, exercicio físico, fittness, etc. :

n A grari r^áioría-^de produc^ióñ -está^ vinculada ós aspectos fisiolóxicos,

beneficios físicos ou médicos da actividade física. Tanto para prescribi-

.
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la carga do exercicio como para indica-lo seu beneficio para a saúde física.

A descripción de programas de fitness ou de rehabilitación demostra con

exhaustividade os beneficios fisiolóxicos da actividad física. É importante o

número de estudos que suliñan a relevancia da motricidade para mante-la

autonomía e autosuficiencia na vida cotián.

n Tamén existe moita investigación para determina-los beneficios

psicolóxicos da actividade física, medidos a través de test que avalían os

cambios anímicos derivados da práctica da actividade física (Cowper,

1991). Outros estudos corroboran a relación entre a práctica de actividade

. física e motivación, afectividade positiva, control da saúde e mellora das

relacións sociais. É suliñada a relevancia da función social da actividade

física (Svoboda, 1995), (Marinelli, 1999).

n Un aspecto relevante é a investigación que vincula a percepción

subxectiva da saúde coa participación en actividades físico-deportivas

(Freysinger, 1993).

n As actividades corporais que se relatan son na súa maioría programas

de actividade física, de exercicio físico adaptado ás persoas maiores.

LEISURE:

Para observa-la investigación que vincula ó ocio e a motricidade

introducimo-lo descriptor "leisure". Atopamos estudos xenéricos sobre ocio, e

menos que analizasen a aportación da motricidade á formación íntegra e

desenvolvemento persoal no tempo de ocio. Destacamos da información obtida

estes aspectos:

n O ocio como un importante promotor do sentido da independencia e

da satisfacción de vivir (Mishra, 1992), (Searle, 1998), (Griffin, 1998). Os
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estudos evidencian a relación entre benestar subxectivo e a participación en

actividades de ocio, debido sobre todo a optimización do locus de control e

a vontade a desafios e á autodeterminación nas actividades (Varios, 1995),

(Lawton, 1994), (Guinn, 1999).

n Os cambios nos niveis de satisfacción persoal e autoestima son máis

significativos no ocio que desenvolve unha actividade altruísta que naquel

baseado simplemente en actividades recreativas (Williams, 1998b).

n A variabilidade de patróns de participación en actividades de ocio, está

condicionada por múltiples factores: a idade (a máis idade menor

participación e menor variabilidade de actividade) (Iso Ahola, 1994),

(Delisle, 1992) o estado de saúde, o nivel de educación (Lefrancois, 1998) e

as posibilidades de desplazarse ata o lugar de realización. ^

n A necesidade de adapta-las actividades para que reflexen a persoalidade,

actitudes e intereses particulares deste grupo xeracional. Os profesionais do

ocio suliñan a relevancia de: Precisas e compresivas valoracións,

programas de actividades individualizados, criterios de cohorte de idade,

oportunidades para a creatividade e o reto, comunicación, adaptación e

documentación (Jackson, 1993), (Tedrick, 1991).

EDUCATION:

O elevado número de documentos (353) non se corresponde coa

realidade do contido, posto que moitos deles apareceron nesta categoría por

ser producidos nos Institutos ou faculdades de Educación Física, e a súa

temática céntrase nos aspectos fisiolóxicos ou físicos. Outra porcentaxe está

orientada a persoas maiores con deficiencias psíquicas. Finalmente moitos

destes artículos xa se referiron na descripción dos documentos de Leisure,

relacionados coa educación no tempo de ocio.
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Estes son os aspectos que destacamos nesta categoría:

n Os efectos da actividade física amosan correlacións coa mellora das

habilidades cognitivas, pero éstes son máis acentuados cando se está

desenvolvendo paralelamente unha intervención educativa (DiPietro, 1996).

n A potencialidade que ten a actividade recreativa (principalmente con

implicación corporal), para estimula-la implicación social, a participación e

continuidade en actividades, ademais do mantemento da saúde (Shivers,

1994).

n Os programas de educación no tempo de ocio favorecen o sentimento de

competencia e control para desenvolver actividades de ocio, pero non

sempre ten porque ter unha influencia significativa sobre a autoestima

(Searle, 1993).

n A investigación máis relevante para nos é a desenvolvida polos

profesionais do proxecto de "Idosos em Movimerito Mantendo a

Autonomía-INMA", ideado en 1989 polo profesor Alfredo Gomes de Faria

Junior. Están intentando desenvolver unha educación física xerontolóxica,

concebida coma unha educación permanente que se adapte á figura dun

octaedro onde se incorporan os compoñentes integrantes da actividade

física e deportiva para persoas maiores, descritos^ en oito dominios:

^ Promoción da saúde

-^ Experiencia pedagóxica

^ Experiencia social

^ Experiencia estética

^ Exercicio da ciudadanía (proxecto socio político)

^ Competición

-^ Catarsis

M

•

.
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^ Superación de límites

Para procura-lo logro destes compoñentes eles recomendan:

Planea-la actividade facendo constar de qué, cómo e a quén vai

dirixida. ^

Existir unha forma de avaliación e reevaluación constante que

acompañe o progreso dos alunnos-as cara ós obxectivos.

Respeta-lós intereses dos participantes.

Conveniencia de estructura-las clases por niveis para disminui-la

forte heteroxeneidade (aínda que son conscientes de que ás veces

esta indicación debe ser ignorada).

Establece-los criterios en convenio cos alumnos e contando co

médico (elaboraron unha planilla de control para que a presenten no

médico)

Efectuar sempre un seguimento con algunhas valoracións físicas.

Comezar sempre polas cousas máis simples para chegar as máis

complexas, misturando nas clases situacións de ensino onde os

propios alumnos-as podan construi-la súa actividade.

O INMA comezou por un programa orientado ós problemas posturais,

que pretende facer percibir ás persoas maiores a necesidade de

manter unha boa postura na execución das súas actividades cotíáns.

Ademais atende tamén ás especifidades apontadas polos

practicantes: problemas ortopédicos, reumáticos, etc.

A clase de ximnasia toma o modelo de Colligno, dividindo a clase en

seis partes, fundamentada nas dificuldades básicas que van a influir

na autonomía física dos maiores. A metodoloxía debe ser secuencial

e con elementos de control.

Dado a multidimensionalidade do avellentamento é relevante

encontrar mecanismos (cuestionarios éstructurados) para respóstar

:
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con exactitude ás ansiedades, proxectos, experiencias de actividade

física e historias de vida dos participantes.

As actividades propician a socialización dos participantes.

Non privilexia xogos, competencias ou calquer outro tipo de

actividade que provoque oposición. ^

É importante non caer "no fácil" e utiliza-lo modelo tradicional de

educación física escolar, xa que a infatilización dos maiores e a

negación da vellez son obstaculizadores do trato cos maiores.

A seguridade nas clases é fundamental: atención ós problemas de

visión, obstáculos, deslizamentos...

Control ós hipertensos, diabéticos e á medicación (Alves Junior,

1998).

PSYCHOLOGY:

Unha porcentaxe considerable dos artigos de interés que aparecen

nesta categoría xa foron comentados nos apartados de educación e leisure:

n Atopamos abundantes investigacións sobre os beneficios que a actividade

corporal pode ter para as habilidades cognitivas, ^a superación de

depresións e a percepción de benestar persoal. As actividades de ocio

coñ cualidades para posibilitar oportunidades de libre elección,

^expresión persoal e creatividade son máis axeitadas para eleva-lo

benestar psicolóxico e disminui-la depresión das persoas maiores

^ (Dupuis, 1995), (Rousseau, 1995).

n A percepción positiva do corpo ten unha influencia positiva sobre a

autoestima e está correlacionada co autoconcepto. Unha adecuada

actividade física induce positivamente a percepción do corpo e no mesmo

senso influencia indirectamente a identidade e satisfacción corporal. Esta

actividade física debe permitir explorar con placer as propias posibilidades

.
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utilizando unha metodoloxía: non directiva, animada, dinámica, creativa,

psicomotriz, lúdica e que permita a percepción do progreso (Vanfraechem-

Raway, 1995).

Non encontramos nengunha investigación específica do noso tema.

.,

:

SOCIOLOGY:

n Evidente influencia dos aspectos de historia de vida e características

étnicas nas conductas sobre saúde, actitudes e crenzas das persoas

maiores. O que revela a relevancia e necesidade que teñen os profesionais

de ser sensíbeis, tanto ás diferencias culturais como individuais, á hora de

deseña-los seus programas de intervención (White, 1998), (Llorens, 1993),

(Walz, 1993).

n Os efectos sociais, psíquicos e físicos do avellar condicionan o estilo de

vida e a calidade de vida das persoas maiores, o que fai preciso unha

orientación especial das actividades dirixidas a este colectivo (Tico Cami,

1992).

n A influencia do cambio social nos usos e características das persoas

maiores. A diferencia e mudanza xeracional como unha evidencia a ter en

conta para desenvolve-las intervencións adaptándoas continuamerite ó

momento cultural actual que vive ese colectivo e o seu entorno.

N EC ESITY-N E E D-N E E DS:

Como xa su,liñamos antes, o perfil dos colectivos humanos está moi

determinado polo seu entorno cultural. Por iso somos conscientes que os

estudos realizados no estranxeiro sobre as necesidades das persoas maiores,

deben ser considerados como orientación, pero non como unha realidade a ser
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transferida ó noso entorno. Tamén é interesante observa-las estratexias de

investigación utilizadas para indagar sobre as necesidades das persoas

maiores, e para qué e cómo son utilizados ditos estudos:

n A utilización do cuestionario para indagar nas necesidade das persoas

maiores é o máis común (Hrcka, 1995).

n Os estudos sobre as necesidades das persoas maiores, revelan a

prioridade dos aspectos de saúde e sociabilidade.

.
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I .4 . PSYCLIT

.

Esta búsqueda comprende a producción dende 1990 até o ano 1999.

Introducimo-los descriptores cruzándoos como se indica na táboa 8:

Táboa 8. Cruce de descriptores para PSYCLIT.

^;NEED OR NEEDS
^.^^.^_.^,_w^
^ MOBILITY
!...mT.........._...._.., ..

`ERCISE'

PLAY

14

174

63

70

Revisados estes documentos os datos interesantes para nós son:

n Un estudo cualitativo (mediante entrevista semidirixida) indagou sobre o

concepto que as persoas maiores e os profesionais teñen da motricidade

dende a perspectiva do desenvolvemento. As conclusións amosan que os

profesionais conceptualizan a motricidade en torno a tres dimensións

THIRD AGE, ` ELDERLY, OLD ' A

GERONTOLOGY, GERIATRICS,

AGEING, OLD MAN.
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interrelacionadas: física, cognitiva y social. Sin embargo para as persoas

maiores emerxen seis cualidades máis concretas e operativas: facilidade e

libertade, independencia, automatismo, continuidad (Rush, 1998).

n Como xa atopamos en Teseo e Sport Discus as investigacións demostran a

relación entre a práctica de actividades do ámbito da Motricidade e beneficios

psicolóxicos: desenvolvemento persoal, relación coa saúde física, mental e

funcionamento. .cognitivo, axuda a salva-los desordes de soño e os seus

beneficios cardiovasculares (Tryon, 1998), (Clark, 1999), (Herzog, 1998).

n As variables fortemente relacionadas co benestar son: a motricidade

(autonomía), satisfacción con amigos, avellentamento e relacións coa familia

(Fox, 1998).

n Destacan a relevancia de intervir utilizando os aspectos que poden axudar a

disminui-los efectos negativos da vellez, potenciando os seus aspectos

positivos, sobre todo con relación á incorporación da súa experiencia de vida.

n A concepción que as persoas maiores teñen sobre o seu propio benestar

está vinculada a: familia, corpo físico, aceptación dun mesmo e da súa

situación. Os factores con gran impacto no seu xuicio sobre o que é o benestar

para os outros son: saúde, harmonía coa parella, armonía cos fillos,

autoaceptación, relacións positivas (Sastre, 1999).

n A participación en actividades de ocio e en programas de motricidade está

influenciada polo nivel educacional e de saúde, e non só pola idade dos

participante (Lefrancois, 1998), (Herzog, 1998).

.

.
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•

I . S . ERIC

Táboa 9. Cruce de descriptores para ERIC
THIf^D AGE, ELDERLY, OLD ^^° AGE, €

^ DESCR^PTORES GERONTOLOGY, GERIATRICS, AGING, ^, ,^^

^SPORT^^^^^
Í̂.^

. ..... _ _.,_.„._.,,^ .. ......... .. ..

PĤY'SÍCAL ACTIVITY

PHYSICAL EDUCATION

AGEING, OLD` MAN.

Non foi moita a producción científica encontrada cunha relación directa

co noso estudo. A continuación suliñamos algunhas aportacións de interés, que

veñen a confirmar datos xa apontados na análise das outras bases de datos:

n Continúan tendo presencia os estudos que avalían as relacións entre

exercicio físico e habilidades cognitivas (Emery, 1995), aínda que ponse en

evidencia a dificultade para concretar con fiabilidade esas variables

(Spirduso, 1995). ^

n A educación no ocio trae beneficios para a satisfacción vital, a atención á

saúde, a autoestima e ó incremento de participación en actividades de ocio

(Mahon, 1994), (Siegenthaler, 1996), (Tabourne, 1999). A necesidade
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dunha educación para ó ocio para prever posibles deficiencias ou

problemáticas da vellez (Gee, 1999), (W illiams, 1998a).

n A calidade do ensino depende das características do educador (Clark,

1997).

n A importante necesidade de exercicio físico para persoas (Foret, 1996) así

como os beneficios da actividade e educación física para as persoas

maiores tanto a nivel.físico (Bazargan, 1996), como psicolóxico (autoestima)

e social (Cousins, 1992). A pertinencia da camiñada e a flexibilidade para

incrementa-la capacidade funcional e sobre todo a independencia na vida

diaria (Barry, 1993).

n Beneficios das actividades no medio natural e ar libre para incrementa-la

mobilidade, o desenvolvemento espiritual, . a estimulación sensorial e a

interacción social. Os estudos demostran como estes programas son

válidos para persoas moi maiores, institucionalizadas e moi fráxiles de

saúde (Buettner, 1993).

n Unha investigación en Australia indica que a participación en actividades de

voluntariado por parte das persoas maiores está influenciado por as

variables: sexo, edad, nivel de educación, anterior empleo, estado de salud

y estatus familiar. Unha formación intelectual maior favorece a participación

activa, mentres que a menor formación intelectual relaciónase cun ocio máis

pasivo. Coa idade disminúe a inclinación á participación. As persoas soas

síntense atraídas pola participación en actividades pola posibilidade de

relación social (Mayhew, 1996).

♦

•
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n A viabilidade e éxito de iniciativas que capacitan ás persoas maiores como

educadores dentro do seu propio colectivo, por exemplo como axentes de

promoción de saúde (Ellis, 1995).

n Estudos sobre as necesidades interxeracionais e modelos de intervención a

través do xogo (Guddemi, 1996) e outras alternativas (Ames, 1994).

n Investigacións que estudan as estratexias que o educador pode utilizar para

facilita-lo mantemento das capacidades creativas nas persoa maiores a

través de: Creando un clima onde as súas ideas sobre a tradición sexan

valoradas e onde teñan seguridade para arriscarse en manter un espíritu de

xogo e experimentación (Kerka, 1999).
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I .5 . ISOC
.

O introducir os descriptores xenéricos (tercera edad, personas mayores,

vejez, senectud, ancianos, gerontología, geriatría, envejecimiento) atopamos

1333 documentos, pero ó acota-la búsqueda ó noso obxecto de estudo

específico o número de documentos disiminuíu considerablemente (ve-la táboa

n° 10).

Táboa 10. Cruce de descriptores para ISOC

DESCRIPTORES

MOTRICIDAD

CUERPO/CORPOREIDAD

^ ACTIUIDAD F:ISICA
^ _. ,.^^_ ^. ^.. ^, , _

EDUCACION FISICA

PSICOMOTRICIDAD
._ ^_.^^^..^_ ^^..

DEPORTE

JUEGO .
_ . ^^-^ ^^.^^___^ ^_. ,

EJERCICiC^ FISICO

OCIO/TIEMPO LIBRE
.^.^,.^^.w.,^M^ .^_^.^ _

NECESIDADES

^.^.,^.^._.,^,:w : , . ^ _tt
TERC,ERA EDAD, ^ PÉRSO^

MAYORES, VEJEZ, SENECTUD,^̂

GERIATRÍA, ENVEJECIMIENTO

ANCIANOS, GERONTOLOGÍA,^

0

33

37

......^ .^
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:

:

Os datos relevantes, coincidentes na súa grande maioría coas outras

bases de datos foron:

Inexistencia dunha investigación específica para o noso obxecto de

estudo.

A existencia de proxectos interxeracionais desenvolvidos con éxito ,

sexa en institucións educativas como escolas onde se pon en

convivencia ós nenos coas persoas maiores compartindo xogos,

charlas, películas (Varios, 1996); ou colexios públicos que tratan de

rescatar e revalorizar oficios, obxetos e valores de cultura profesional

a través da comunicación entre persoas maiores e o alumnado,

utilizando como metodoloxía o arte plástico (Cobacho, 1995). Estas

iniciativas contaron no marco europeo, e en España, cun abal

institucional enmarcado no Plan Xerontolóxico, como así o atestiguan

as diferentes subvencións por entes públicos e privados nos anos 90

: A red II. das redes Europeas de Proyectos Innovadores a favor de

nuestros mayores ("Solidaridad entre las generaciones en el ámbito

de la formación y la educación") ou a convocatoriá da Fundación a

caixa no ano 1993 ("Convocatoria de Iniciativas entre xeracións").

Nesta última convocatoria o 19.9% de 633 proxectos presentados

tiñan vinculación co ocio e o deporte, (Martín García, 1994) pero non

coñecemos máis da súa realización.

A evidencia científica dos beneficios da actividades de ocio para o

benestar das persoas maiores, incluída a relación de dependencia

entre o rendemento da memoria inmediata e o feito de realizar

actividades de exe^rcicio físico (Gazquez, 1992).

As relacións entre estatus socio-económico, estilo de vida, sexo,

estado de saúde real, nivel de integración social e a participación en

actividades de ocio (Saez, 1996), (Saez, 199.4.).
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I .6 . SÍNTESES DO ESTADO DA CUESTIÓN

• Inexistencia de estudos e investigacións específicas sobre as aportacións

da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

• A viabilidade dos proxectos onde as persoas maiores transfórmanse en

axentes activos: educadores, promotores de saúde...

• Dominio de investigación médico-biolóxicas no ámbito da vellez.

. Investigacións evidencian os potenciais beneficios afectivos, sociais,

cognitivos e físicos da práctica de actividade corporal. A experiencia corporal

pode mellora-la autoestima e a percepción da saúde.

• A saúde maniféstase como unha das inquietudes e necesidades das

persoas maiores.

• O envolvemento en actividades de ocio está condicionado polas

caraĉterísticas socio-culturais, socio-económicas ^e de estado físico da

poboación de rnaiores. As persoas máis activas e involucradas na dinámica

social acostuman a ser dun estatus socio-económico e cultural máis elevado.

. A inveŝtigación aínda está dominada polos estudos descriptivos. Menor

número de estudos sobre investigación-acción.

.
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SEGUNDA PARTE :

II . FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

II . 1 . INTRODUCCIÓN
'Todo aquel que desee un mejoramiento del actual sisfema social,

le haría bien pensar que
sin un cambio en el campo de las disposiciones cognitivas,

no es posible ningún cambio social y político.
Las revoluciones sociales presuponen revoluciones culturales"

Schmidt

:

•. ^Qué condicionantes atópanse inmersos nos estilos de vida das persoas

maiores?

• ^Qué relacións existen entre o tempo libre das persoas maiores e a súa

felicidade?

• ^Ten a intervención sociocultural relación coa calidade de vida das

persoas maiores?

• ^Cómo debe se-la intervención sobre o tempo libre das personas

maiores para que se transforme en tempo de ocio, de realización persoal e

social? ^

• ^Qué debemos explicitar na nosá intervención para logra-la integración

das persoas maiores na sociedade?

Sen obter unha resposta, ou incluso sen saber se esas preguntas teñen

algún interés, é inútil implicarse nunha intervención, que ó mellor non

conduciría a ningures, que posiblemente só faría virar unha volta máis nas

dinámicas establecidas.

Ana Rey Cao 67



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores

Imos nadar nas augas inevitables da complexidade para resgata-los

indicios que nos permitan non nos perder na imposibilidade actual dunha

explicitación lexítima da mesma complexidade:

"La realidad es la misma complejidad, es el máximo ejemplo de

complejidad" (Izuzquiza, 1997: 40)

A nosa aceptación da complexidade do fenómeno humano e social

imposibilitounos adecuarnos de partida a unha disciplina concreta coa que

efectuar unha intervención que se cobizaba integradora. A nosa primeira gran

dificultade foi atopar unha denominación para o modelo de intervención que

defendíamos: ^pedagoxía do ocio?, ^motricidade?, ^educación para a saúde?,

^recreación?, ^Animación socio-cultural?... Pero máis ardua foi a tarefa de

alcanzar un marco conceptual que nos acollese na súa totalidade. A ese reto

enfrentámonos agora...
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II . 2. PARADIGMA CIENTÍFICO E DE

COMPRESIÓN DA REALIDADE ADOPTADO :

PENSAMENTO COMPLEXO

"A complexidade, antes de ser unha teoría, un paradigma,
un modelo para pensar a materia, a vida e o home,
é mais propiamente un atributo a todala materia."

María da Conceiçáo de Almeida.

Non somos pioneiros no intento de construir un marco explicativo e

compresivo da vellez que supere a unidireccionalidade e perspectiva única.

Precisamente, unha das investigadoras que ten proposto unha abordaxe global

e complexo das persoas maiores, afirmaba en relación a esta constatación:

"Me produjo uno de esos sentimientos que todos conocemos, llenos

de ambigúedad, entre la satisfacción de encontrar esas

especificaciones por fin formuladas en su conjunto, y otro

sentimiento contrario, menos noble, de experimentar lo muy poco

que se /e ocurre a uno solo" (San Román, 1990:106)

.

Perfectamente explicado por Teresa San Román, é necesario falar da

gran conquista que a xerontoloxía ven procurando nestes últimos anos. Aínda

que, as iniciativas globalizadoras e eclécticas continúen chegando do ámbito

das tradicionalmente chamadas ciencias humanísticas (pedagoxía, socioloxía,

psicóloxía...) e non tanto das ciencias médicas e económicas.

^ aspiramos a supera-las explicácións parciais e estigmatizadoras,

aspiraremos a supera-lo erro que cita Laforest:
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"Los investigadores se concentran sobre las partes constitutivas de

la persona anciana y sobre su contexto de vida. A1 ser las partes de

un todo el objeto de su estudio, la humanidad esencial de lo vivido

que ellos estudian no se considera importante apenas invisible a

través de los resultados de su investigación, cuando no está

francamente ausente" (Káufman citado por Laforest, 1991;44-45).

Por iso nun próximo ponto imos aborda-las .perspectivas que dende

diferentes disciplinas veñen explicando a vellez, para despois constituir un

modelo pluridisciplinar. ^

Si abordasemo-lo entorno das persoas maiores en pleno, sería un gran

problema para o noso estudo: `porque el entorno para cada sistema resulta

más complejo que el propio ŝistema" (Luhmann, 1997:71). Intentar explicar ou

intervir sobre o"hólom" que son as persoas maiores, non facilita a creación de

ferramentas de intervención operativas. O máximo que está ó noso alcance é

atender á^ "subtensión dinámica" na que cada nota do sistema que constitúe o

avellentamento actúa co-determinada polo resto de componentes do sistema.

(Laín Entralgo, 1995:96)

Non podemos esquencer que a nosa formación persoal pasa a

formar parte do ecosistema autopoiético no que imos a actuar, por iso

colocamo-lo prisma orientado á dimensión corpórea do tempo de ocio

das persoas de idade.

Nunca poderemos chegar ó meta-sistema, que sería meta-humano e

meta-social. Nengún sistema é capaz de autoexplicarse totalmente a sí

mesmo.. O único que podemos facer é que o noso ponto de vista transfórmese

en "meta-punto de vista". (Morín, 1997:109). Segundo Morín, é posible cando 0

observador-conceptualizador intégrase na observación e conceptualización.
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"He allí por qué el pensamiento da la complejidad tiene necesidad de

integrar al observador y al conceptualizador en su observación y su

conceptualización" (Morín, 1997:109)

Pola propia metodoloxía da nosa pesquisa (ver Terceira Parte:

Metodoloxía e Técnicas de investigación: paradigmas ecléctico, sistémicos,

ecolóxicos-comprensivo, aplicada, lonxitudinal, exploratoria-descriptiva-

explicativa, de campo, orientada ó descubrimento, perspectiva humanístico-

interpretativa) a elaboración deste modelo teórico foi desenvolvida

simultáneamente ó estudo de campo, o que nos permitiu facer realidade a idea

de Edgar Morin de unificar observación e conceptualización.

II. 2.1. OS NOSOS PRINCIPIOS RECTORES

"Todo pode ser diferente ou mellor.
Só precisamos identificar principios inmutables,

guiarnos por e/es e permanecer no rumbo.
Poden ser un, ou poden ser vários os principios escollidos polo suxeito,

o importante é que a acción baseada en principios funciona sempre."
(Feitosa, 1999)

PRINCIPIO HOLOGRAMÁTICO

A parte está no todo, como o todo está na parte. A idea, entón do

holograma, trascende ó reduccionismo que non ve máis alá das partes, e o

holismo que no ve máis alá que o todo. (Morín, 1997:106, Laín Entralgo, 1995).

Segundo esta idea, na lóxica recursiva (que supera á causalidade lineal), o

coñecemento das partes revirte no coñecemento do todo, e aquilo que

coñecemos das cualidades emerxentes do todo, revirte no coñecemento das

«
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partes. No caso das persoas maiores, o tempo de ocio é unha parte dun

sistema aberto que é o seu tempo de vida. Tempo en interrelación continua con

multitude de factores: saúde, economía, familia, cultura...

Esa mesma dificuldade reduccionista e disgregadora encontrámola en

anteriores intentos de conceptualización da actividade humana. O temor a que

as realidades clave escapasen entre os hiatos que separan ás disciplinas e nos

alonxasen da noción de Humano, levounos á constitución dunha imaxinería

que suliñaba a interacción e interdependencia entre os factores que existen,

única realidade caracterizadora do humano: a complexidade (ver Trigo e

co1.1999).

Como afirmaba Pascal:

"No puedo concebir al todo sin concebir las partes y no puedo

concebir a las partes sin concebir al todo"

O erro do simplificado, non está, na simplificación para o seu

estudo, senón na acomodación forzada do home ós procedimentos

diseccionantes utilizados. Esta actitude de "xogo falso", da "fragmentación"

convírtese nunha importante fonte de rixidez. Nos temo-la liberdade para

construi-lo coñecemento do xeito máis axeitado para que as persoas maiores

se poidan beneficiar del. A utilidade dos paradigmas e dos modelos de

actuación científica, non deben impoñer de manera inconsciente, presións e

limitacións arbitrarias. A proposta de intervención que fagamos non vai ser

restrinxida ó eido do físico, polo feito de proceder ^do mundo da Educación

Física. A converxencia idónea sería a que xurdise como percepción intelixente

da globalidade dunha situación, habería unha especie de unidade na

pluralidade (Bohm y Peat, 1988). ^ ^ ^

i.

r

.
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Fundamentámo-la nosa intervención na corporeidade, na

motricidade cultural. Corporeidade que sitúa á persoa maior en

actualización coa súa vida e no seu día a día. Dado que a intervención coa

corporeidade posee unha historia tan coaccionada en Occidente, é urxente

xera-lo fundamento científico que xustifique un modelo de intervención

"humanista" e corpóreo, diferente a patróns eficientistas e mecánicos, que,

víctimas dese comentado parcelamento, veñen a tratar só ó sustrato físico do

corpo. Róubanlle ó humano a súa "corporeidade" para convertilo "no corpo",

secuestrando "a súa subxectividade" para arroxa-lo á"obxectividade" das

normas biolóxicas e mecánicas.

"EI hombre no es un cuerpo, que es una cosa; ni es su alma, psique,

conciencia o espíritu que es también una cosa. EI hombre no es

cosa ninguna, sino un drama -su vida, un puro y universal

acontecimiento que acontece a cada cual y en que cada cual no es,

a su vez acontecimiento ". (Ortega y Gasset, 1971: 41).

Non hai posibilidade así de unir á persoa maior co: o amor polo

seu corpo, polo corpo dos demais, coas lembranzas que nel están

grabados, coas experiencias e procedementos que nel pode desenvolver,

co pracer da relación e comunicación á que nos ^abre, co gusto pola

sensación do lúdico, coa satisfacción orgánica que aporta o movimiento,

coa saúde íntegra que nos prop.orciona...Para introducir de novo esta

corporeidade, sen disputas disciplinares é urxente recupera-la idea de

holograma:

"EI pensamiento complejo o de orden superior incluye también la

dimensión emotiva, afectiva y social del pensar" (Lipman citado por

Trigo, 1998: 84).

,:
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.
Este é o desafío. Recoller na nosa intervención :

"una percepción mucho más amplia, más fluida y más consciente,

que nace del contacto creador y dialogante de la persona con todo lo

que acontece a su alrededor" (Lucini, 1996:105).

A AUTOPOIESIS: EMERXENCIA ECLÉCTICA

Actualmente o modelo que máis afinidade encontra co pensamento

complexo é a teoría sistémica autopoiética (Maturana, 1996), (Luhmann, 1998)

(Laín Entralgo, 1995):

"entre complejidad y teoría de sistemas hay una íntima relación. La

complejidad tiene un mayor nivel de generalización que la teoría de

sistemas, pero, al mismo tiempo, la presupone" (Izuzquiza, 1997:60)

A autopoiesis queda definida como a organización que define ós

sistemas vivos, que se producen a si mesmos:

"La característica más peculiar de un sistema autopoiético es que se

levanta por sus propios cordones y se constituye como distinto del

medio circundante a través de su propia dinámica, de tal manera que

ambas cosas son inseparables" (Maturana, 1996: Xlll).

Similar ó principio hologramático, a emerxencia suliña que a orde

cualitativa dun sistema non depende, nen pode deducirse a partir das

características dos seus compoñentes. Nen tampouco como afirmaba

Ortega y Gasset: "La razón física no puede decirnos náda claro sobre el

hombre. iMuy bien! Pues esto quiere decir simplemente que debemos

.h

.

•
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desasirnos con todo radicalismo de tratar al modo físico y naturalista de

lo humano. En vez de ello tomémoslo en su espontaneidad, según lo

vemos y nos sale al paso"

Esta crenza determina a consideración das persoas maiores como donas

e autónomas no seu propio funcionamento. A nosa explicación non presupón o

sistema, son as propias persoas as que van determinando a súa existencia e

evolución.

"La emergencia señala precisamente la irrupción de un nuevo

orden, cuyas características sólo pueden ser inducidas una vez que

el nuevo orden ya ^está constituído" (Maturana, 1996:XXV)

A situación das persoas maiores é dinámica, xera novas propiedades,

producto do seu propio orden, "propiedades que no están contenidas en sus

partes constituyentes, ni en el sustrato del cual están formadas" (Yanguas and

Leturia, 1996:144)

A rixidez de esquemas de intervención que aspiran a determinar .a

priori as posibilidades de interacción e educación non é pertinente na

intervención coas persoas maiores. A aceptación do cambio, do

dinamismo, do potencial autoxerador que aportan os suxeitos da acción

social, establece unha contixencia: os participantes na acción interactiva

son actuantes e obxecto de actuación para sí e para outros (Parsons y

Shils citado por Yanguas y Leturia, 1997).

O"teorema da doble contixencia" de Luhmann, coincidente coa Ta da

autopoiesis (Maturana y Valera), posibilita á persoa (e o sistema) a elaborar

dende si mesmo, a súa estructura e os elementos que o integran (Luhmann,

1997: 24):
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"La doble contigencia se encuentra presente en el núcleo mismo de

toda formación social, e impide mantener un esquema mecánico de

explicación de la acción social" (Izuzquiga, 26:1997).

A educación da que nos participamos non cre na transmisión de

contidos, senón nos procesos que se xeran na persoa maior a partir da

vivencia interiorizada de diversas situacións. -

Quizais semellen meras intencións teóricas que non conducen a. nada na

práctica. Pero detrás de toda acción está unha intención, a convicción de que:

"Los hombres no se contentan con vivir en sociedad, sino que

producen la sociedad para vivir" (García y Sánchez, 1997:155).

Estos autores preséntañnos "a interactividade" como a emerxencia dun

novo modelo de intervención educativa non formal, que ten como finalidade a

realización persoal e participación social das persoas maiores a través dun

proceso de retroalimentación. Os maiores convírtense en suxeitos-fonte dos

seus propios coñecementos. Neste contexto de apertura á experiencia

individual, é lóxico alberga-la posibilidade da emerxencia como filón educativo

non estructurado, pero sempre activo. E ŝta declaración de intencións tradúcese

no respecto e aplicación duns "Criterios evaluativos da investigación) (Valles,

1997):

• Contextualización histórica da situación estudada (consideración dos

antecedentes socioeconómicos, culturais, de xénero). -

• Grao no que o estudio incide na "erosión da ignorancia"

(desenmascaramento de prexuicios).

•

b

f
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• Grao en que "proporciona un estímulo para a acción, esto é, para a

transformación da estructura existente"(Guba y Lincoln, 1994:114).

A INTERDISCIPLINARIDADE, A ÓSMOSE

Si somos coherentes coa aceptación de que a complexidade do

Humano non pode ser abordada dende a simplificación en disciplinas

compartimentadas: medicina, psicoloxía, fisioterapia, etc., inevitablemente

adentrarémonos na interdisciplinaridade. Noso modelo educativo xurde da

combinación das diferentes dimensións do home. Si o humano é

complexidade sistémica, autopoiesis emerxente e potencialidade

autoconstituinte (Luhmann, 1990; Luhmann, 1997), a interdisciplinaridade é

a estratexia co maior "ancho de banda" para enfrentar extensivamente o

espectro transversal das persoas maiores. Acender simultáneamente

diferentes focos de luz (disciplinas ou ámbitos científicos) para alcanzar un

chorro luminoso máis amplo que enfoque unha maior proporción dese Ser

multifactorial que é o Humano. A dimensión "introyectiva", "proyectiva"

e"extensiva" das persoas non é explicada por unha única área de

coñecemento, por iso hai que loitar contra o"cientificismo estreito" onde:

"las realidades clave son desintegradas. Pasan entre los hiatos que

separan las disciplinas." (Morín, 1997:31).

A motricidade é movemento con significado, cultura en expresión

corporeizada. A razón social, ética, biológica, filosófica, económica de cada

manifestación corpórea, entenderase na análise do corpo na sociedade, na

historia, un corpo suxeito a miradas ideolóxicas, un corpo nun mundo

Interdisciplinar:

.
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"Mi cuerpo, el cuerpo que soy, se ha ido formando, y luego

envejeciendo, en un mundo integrado por todos esos momentos; la

historia y la sociedad en que él ha crecido han contribuído

decisivamente a troquelarle como de hecho es" (Laín Entralgo, 1995:

342).

Para atender a esa interdisciplinaridade neste traballo facemos unha

revisión das diferentes teorías explicativas das persoas maiores dende as

diférentes ciencias.

.

.
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II .3. O COMPROMISO CO TERCEIRO

MILENIO

"Como educadores hemos de tratar
de pasar de la "realidad actual" a la "utopía realizable"

Trigo y colaboradores

.

:

;

Falar de conceptualización de programas de intervención cun colectivo

humano, é posicionarse cun modelo de representación da realidade e cun xeito

de relaciona-las iniciativas que desenvolvemos con obxectivos intencionais.

A ciencia ten que aportar novas solucións, novas perspectivas,

novas esperanzas para unha sociedade futura máis humana. As súas

aportacións poden ser dende o extremo máis conceptual (ou ideolóxico-

^ conceptual) ata a aportación máis tecnolóxica. Nesta primeira parte imos

expoñer cal é o noso extremo conceptual, que exerce de desafío para o

desenvolvemento dunha tecnoloxía^ acorde a esas "intencións". Si existe unha

interacción entre os estados físicos ("mundo 1" dos corpos fís,icos, da realidade

obxectiva) e mentais ("mundo 2" mundo subxectivo, dos estados o procesos

mentais) é lóxico pensar que debe existir unha relación cos obxetos abstractos,

pero aínda así reales, dos productos da mente humana, como ferramentas

poderosas para cambia-lo mundo ^ 1("mundo 3" das estructuras obxectivas,

producto, non sempre intencional, da acción do espíritu humano) (Popper,

1997). A ciencia é a vangarda ideolóxica, o espacio onde as chamadas

"utopíaŝ" teñan o seu lugar, para facer que a xente camiñe cara elas,

porque todo cambio presupón unha mentalidade para o cambio.

Non é necesario incidir na tan proclamada crise occidental de fin de

milenio: crise económica, crise social, crise política, crise na educación...

Tódalas voces proclaman un malestar nas institucións, nos sistemas, nas
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organizacións, nun entorno externo que foi producido no decurrir da

humaríidade. Ante esta situación é necesario posicionarse. O noso

achegamento ó tempo de ocio na vellez faise a través dos filtros dunha posible

aportación da motricidade á realización psicosocial das persoas maiores. Este

achegamento queda explícito no seguinte esquema, onde se ubican os

diferentes modelos de intervención que poden ser realizados coas persoas

maiores dende a Animación Sociocultural e a motricidade, e finalmente onde

está o noso.ESQUEMA 1: MODELOS DE INTERVENCIÓN

ANIMACIÓN
SOCIOC UI.T[TRAL

N^AIOI^ES
NIOTRICIDADE

ANIMACIÓN "
SOCIOC UI.T^JR.AL

^MOTRICIbAOE

PERS OAS NIAIORES

. ^ ^1

J

^-i^ IMACI ^
oci^^u^^u^a ^^^^^^^^ . :

^>^RSOAS r^IalOr^s
IVIOTRICIDADE

A NOSA ESTRATEXIA `DE INTERVENCION: PAIDOMOTRICIDADE PARA PERSOAS MAIORES CON
OBXECT{VOS SOCIOCULTt1RAIS.

REHABILITACION-FISIOTERAPIA-XIMNASIA OU ACTIVIDADE FISICA MECANICISTA CON OBXECTIVO^
FUNDAMENTALMENTE FÍSIOLÓXICO.

PAIDOMOTRICIDADE NON DESTINADA A PERSOAS
DEPORTE AVENTURA, ETC.

MAIORES: DEPORTE, EXPRESION, DANZA, XOGO, ;^

TECNOLOXÍAS DA ANIMACION SOCIOCULTURAL NAS G1UE NON tNTERVÉN DE XEITO INTENCIONAL A
MOTRICIDADE: ANIMACION Á LECTURA,' CINE-FORUM, COLOG}UIOS, ETC, a
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O noso marco teórico expón as bases conceptuais da motricidade que

estamos a defender, xunto co noso posicionamento ante o que hoxe pode e

(debería) implicar ser unha persoa maior, e o que significa realizar animación

socio-cultural. Farémolo ó longo de tres apartados:

• As persoas maiores, A ciencia da motricidade, A animación

sociocultural.

Desa síntese resulta a base conceptual da nosa estratexia de

intervención.

,
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II .4 . AS PERSOAS MAIORES .
"Sólo entendiendo qué es efectivamente la vida

podremos comprender lo que es.la vejez."
J. Miranda

II.4.1. OS PREXUICIOS DA ^^TERCEIRA IDADE"

" No existe de8nición cientí8ca de la vejez"
H. Péquinot

A utilización neste epígrafe do término "Terceira idade" é plenamente

intencional. O periplo das abordaxes ás persoas maiores, en moitas ocasións

afastouse dunha compresión global das persoas que se achegan a un período

de vida condicionado por unha rede "complexa" de factores, ora biolóxicos, ora

sociais, ora económicos, ora psicolóxicos... Moitas foron caracterizacións

unidisciplinares dun núcleo, homoxénea e asépticamente considerado como "A

terceira idade". Afortunadamente hoxe, coa chegada da posmodernidade, a

xerontoloxía camiña noutros derroteiros caracterizados pola

interdisciplinaridade, sobre todo no eido das ciencias sociais.

"Hoy sabemos que en el proceso de envejecimiento humano,

intervienen los genes que controlan la longevidad; el ambiente

ecológico en que vivimos: el ambiente social y cultural en que nos

desarrollamos y vivimos; los modos de vida individuales y colectivos;

el conocimiento del organismo humano y de sus necesidades

(alimentación, ejercicios, riesgos existentes, etc.) por cada individuo,

factores que se combinan desigualmente. .. en relación a las culturas

humanas." (San Martín, 1997:32)

Non é obxecto deste estudo facer unha análise das múltiples teorías

sobre o avellentamento. Son múltiples as obras que expón estes aspectos de

forma pormenorizada. De todas elas pódesen extraer aprendizaxes e
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.

perspectivas para modula-la intervención e comprede-la situación actual das
,

persoas maiores. No entanto, as citas permitirán ó lector aprofundar nelas.

. PERSPECTIVA MÉDiCA: TEORÍAS BIOLÓOXICAS.

(Shock;:1977) (González, 1989) (Lehr, 1988; Altarriba, 1992) (Kane; 1993

`(Saez Narro, 1987) (G`arcíá Núñez and :Morales González, 1997) ,(San

^ Martín, 1997) (Mclnnes and Rabbit, 1992)

Analiza o avellentamento a partir do comportamento biolóxico do

corpo. (Casals, 1992) Dentro de este contexto confuso, existen máis de 300

hipóteses sobre a vellez. Éstas poden ser divididas en dúas categorías:

a) Hipóteses estocásticas (probabilidades, azar, etc.). Baseadas

no desgaste do organismo que vai a vello.

s

.

b) Hipóteses científicas fundadas no "Evolucionismo xenético"

(Xenética) (San Martín, 1997).

Seguindo esta división xeral podemos especificar:

• Teorías xenéticas: Ta xenética xeneral, Ta da lesión do ADN, Ta. da

mutaĉión xenética, Ta. da mutación somática, Ta. do erro. Están

fundamentadas nos factores hereditarios que transmite o ADN, as

alteracións e anomalías nos cromosomas: as células divídense e

morren, non podendo reproducirse posteriormente.^

• Teorías non xenéticas (estocásticas): Ta. do deterioro, Ta. da

privación, Ta. da acumulación, Ta. das interconexións, Ta. Do "Cross-

linking".^ O transcurso do tempo provoca trocas irreversibles nas

células por falta de osíxeno, deficiente alimentación, acúmulo de

sustancias tóxicas ou de desecho...

.
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•

• Teorías fisiolóxicas: Ta. do deterioro orgánico: sistema

cardiovascular, glándula tiroides, glándulas sexuais, glándulas da

hipófisis, Ta. da tensión, Ta. inmunolóxicas. O deterioro xeralizado dos

diferentes órganos por causa do uso prolongado no paso do tempo

orixina a vellez.

• Teorías dos controles fisiolóxicos: Sistema endocrino, sistema

nervioso. A senectude é un deterioro das glándulas gónadas, sístema

psíquico de control, neuronas, centros linfáticos...

2. `PERSPECTIVA ANTROPOL^XICA. TEORÍAS CULTURAIS

(García`M nguez, 1.998), (Fericgla, 1992) (San

(Thomas, 1992):

1990

A tend^encia nestas teorías é reatizar unha introducción antropolóxica

mostrando cómo foron considerados os vellos ó longo da historia, ata

chegar ós nosos días e á nosa cultura. (Casals, 1992)

• Ta. das subculturas. As persoas maiores son un grupo social

separado dos demais grupos socioculturais. Están obrigados a formar

seu propio grupo subcultural. Evidencianse grandes diferencias entre o

colectivo na cultura urbán e rural.

• Ta de Simmons (Simmons, 1945): Pola súa extensión a Ta. de

Simmons é difícil de resumir. Fai unha análise rigurosa das

características dos anciáns dun xeito transcultural, concluíndo entre

outros aspectos: as actitudes ante os anciáns varían moito en cada

cultura, pero na maior parte das sociedades tradicionais son tratados

con respéto mentres manteñen unha actividade que é valorada

.
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como necesaria. Coa chegada á decrepitude (ausencia de utilidade)

o seu prestixio disminúe e non esperan ser respectados. A

consideración nas sociedades desenvolvidas é mais baixa.

• Ta. da modernización.(Cowgill y Holmes, 1972. 1974): A hipótese

xeral é que o grao de modernización é a variable independiente que

vincula a tódalas sociedades no relativo ós cambios e perdas de

status da vellez. Os valores individualistas da sociedade moderna

socavan a seguridade e a posición dos anciáns.

• Ta. de atribución de roles. (Burgers, 1960): O problema da vellez

é a falta de roles atribuidos socialmente á ancianidade e a

ambigúedade dos que conserva. Tipifica ó xubilado dunha sociedade

industrial moderna como "alguén que está prisioneiro no seu rol

vacío de roles".

• Ta. do prestixio desde o sistema cultural (Palmore, 1975): O

estatus dos anciáns non ten porque ser inversamente proporcional

ó grado de cambio social (módernización) experimentado pola

sociedade na que viven. Este estatus está sustentado nos valores

sociais, xerarquización, tradicións, pautas de relación doméstica, etc.

(exemplo xaponés). O deterioro das situacións de prestixio social da

ancianidade ocurre nas circunstancias nas que non está construído

sobre unha cultura preexistente na que a posición dos anciáns non

estaba sólidamente asentada.

San Román

3. PERSPECTIVA SOCIOL^lXICA.

1990) (García Mínguez, 1998) (Lehr, 1988) (Salvarezza,

1988) (Arber and Ginn, 1996) (Rodríguez Rodríguez, 199^
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Explican a relación existente entre o entorno sociocultural e os

comportamentos dos maiores:

• Ta. da desvinculación. (Cumm^ing y Henry, 1961): O colectivo

dos maiores é proclibe ó illamento social. Este proceso é normal e

inevitable. Teñen que adaptarse a un espacio social mínimo no que

podan encontrarse seguros e no que a sociedade ofértalles seguridade a

condición de que non o rebasen. A premisa para a vellez plena e

satisfactoria consiste en que a sociedade se mostre disposta a liberar ás

persoas maiores dos seus roles sociais e obrigacións. Unha postura

vital orientada á expansión coartaría a actitude necesaria para

afronta-lo ocaso da vida.

• Ta. da estratificación. A persoa maior está influenciada polo

feito de pertencer a un sector social determinado. Esta pertenza

confírelle un estatus concreto, no que desenvolve un rol específico. Na

estratificación por idades perdemo-la autonomía para movernos

dunha clase para outra. A capacidade dinámica do home é reducida a

formalismo. Baseada en estereotipos, máis que en argumentos

científicos.

• Ta. da continuidade (Tartler, 1961) ou teoría do "life span" o

ciclo vital: A vellez é unha continuación do ciclo vital xeral de cada

individuo. Existe unha tendencia ó conservadurismo, á continuidade de

funcións e crenzas asimiladas anteriormente. Os rasgos básicos da

conducta e da persoa caracterízanse pola estabilidade na idade adulta.

Pode ser entendida como unha extensión da Ta. da actividade.

.

.

86 Ana Rey Cao



Segunda parte: 11: Fundamentación teórica

.

• Ta. do contexto social: Os elementos do contexto inflúen

negativamente na vellez (rexeitamento familiar, recursos escasos,

carencias médicas, etc.)

• Ta. da construcción social: A vellez é unha construcción social

máis que un fenómeno psicobiolóxico, por tanto, son condicionantes

sociais, económicos e políticos os que determinan e conforman as

condicións de vida e imaxes sociais das persoas maiores.

4. PERSPECTIVA PSICOLÓXICA.

w

Altarriba, 1992) (Lehr, 198:8) (García Mínguez, 1998) (González, 1989

; ';(Bianchi,'1992) (Limón Mendizábai, 1997) (Aranguren, 1'992)
^.._..__.._ ^_.^.^_._. m.... _ ......... ^^.^ w _ ... _ _ . ^.

O avellentamento é caracterizado polas mudanzas derivadas dos

cambios no control dos procesos psicolóxicos das persoas. Baseadas

en cadros empíricos que describen un conxunto de trazos e mecanismos

que conmunmente están presentes no avellentamento.

• Ta. das carencias e Ta. dos apegos: Durante a súa vida cada

individuo constrúe un conxunto estable de "apegos" (vínculo afectivo

forte con situacións, estados, signos e obxetos). O proceso de

avellentamento é unha continua cadea de perdas, de estado deficitario,

de desprendimento obrigado que aboca ó individuo a ter unha tendencia

á depresión. As pérdidas van ocasionando un estado de inseguridade,

apatía, ausencia de vitalidade...

• Ta. interpretativa (Mead, 1931): O proceso de ir a vello é un

constructo subxectivo e simbólico. A mente. humana ten capacidade para

transformar e modula-la vellez. A experiencia individual, a percepción

persóal e a interacción social constrúen a vellez.
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♦

• Ta. da actividade (Tartler, 1961): Unha persoa activa e que

produce algún rendemento é feliz. Aquela que xa non é"útil", e non

desempeña "función" algunha na sociedade, móstrase desgraciada. No

tramo último da vida é posible a satisfacción, a realización e o

desenvolvemento da persoa.

DEMOGRÁFICA

(Jiménez Lara, 1991)

1992) García,

(Rodn"guez Castedo, 1:991) (Vinueŝa

1997) (INE, '

Angulo, 199'

Analiza o alcance que ten sobre a poboación mundial o incremento

cuantitativo das persoas maiores de 65 anos. O cambio demográfico máis

característico dos países desenvolvidos foi o aumento, tanto en términos

absolutos como relativos, do número de persoas maiores. ^ Esta é, a xuicio

dos demógrafos, unha manifestación inequívoca do avellentamento que

afecta as suas estructuras poboacionais. Esta perspectiva é estudada

pola "Demografía económica". Céntrase no proceso de avellentamento

que afecta a unha poboación, e non á que experimenta un individuo.

Defínese o avellentamento demográfico como:

"Un proceso de cambio que afecta a la estructura por edades de una

población, y por el cual, la importancia relativa de los grupos de

mayor edad (los ancianos) se incrementa con respecto a la de los

restantes grupos (los jóvenes y los adultos)." (Gómez García, 1997)

Dentro desta perspectiva encóntranse tres tipos de análise:

a) Descriptivos: Estudos demográficos e estadísticos sobre o

estado da poboación actual. .

.
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b) Prospectivos: Estudios proxectivos da evolución da poboación

para o futuro.

c) Históricos: Análises ó longo do tempo da evolución da

poboación.

t

Os factores que son causantes deste avellentamento pódense

resumir en catro:

• Fecundidade: Efectos que cabe esperar sobre a estructura de

poboación como consecuencia dun descenso nas tasas de

fecundidade. Considerado o principal desencadeante, implica un

número menor de xóvenes capaces de compesa-lo avellentamento

que sufren as xeracións que os precederon e tamén unha reducción

do tamaño global da poboación.

Fenómenos causantes asociados son: ascenso das tasas de

celibato permanente, descenso da tasa de nupcialidade, aumento da

coabitación, retraso na idade do primeiro matrimonio e expansión na

tasa de divorcios, incremento do "intervalo protoxenésico" (intervalo

matrimonio e primeiro fillo), e do "intervalo interxenésico" (intervalo

entre dous fillos) e idade media da muller ó te-lo primeiro fillo.

• Mortalidade: Impacto derivado dun descenso nas tasas de

mortalidade ou dun aumento da esperanza media de vida

correspondente ós grupos de maior idade. Ante unha reducción

comparable nas tasas de mortalidade e de fecundidade, o irnpacto

sobre a proporción de persoas maiores é moi superior no segundo

dos casos. As causas son a mellora das condicións médicas,

nutricionais e calidade de vida: da investigación científica.
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• Nivel de reemprazamento xeracional: Tasa de fecundidade que

require unha determinada xeración de individuos para poder

reemprazarse a sí mesma. Este nivel depende das tasas de

mortalidade das mulleres durante o seu período reproductivo e da

tasa de natalidade femenina.

• Movementos migratorios: Repercusión dos fluxos migratorios.

Esta foi moi limitada no avellentamento demográfico. Explícase

en factores de empuxe e de factores de arrastre. A entrada de novos

individuos xóvenes podería ser unha solución que suavizaría a

intensidade do avellentamento demográfico. Pese a isto os países

desenvolvidos non parecen considerar seriamentes unha solución

migratoria para ataxa-lo proceso de avellentamento. Motivado polo

feito de que a entrada de inmigrantes, afecta a aspectos de índole

económica, cultural, racial e lingúística.

Indícanse aquí algunhas explicacións para o descenso das tasas de

natalidade, todas elas derivadas dunha xeral modernización, desenvolvemento

económico, industrialización e urbanización:

• Factores do sistema económico: nivel de renta máis baixos,

terciarización das economías, xeralización do traballo a tempo parcial, etc.

• Factores culturais e socio-psicolóxicos: declive da familia como valor

social, individualismo, autorealización, acceso da muller ó campo laboral,

etc.

• Factores de carácter técnico: xeralización dos métodos de^
planificación familiar.
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• Factores institucionais: legalización do aborto, desenvolvemento

dunha lexislación laboral máis sensible á maternidade-paternidade

compartida, etc.

(Castells and Ortiz, 1992) (INSERSO,

(INSERSO, 1990) (Bazo, 1990) (Artajo de No, 1'991)

O cambio demográfico é un feito que ven dado, e non tanto algo que

deba ser explicado. Tratan de determina-las repercusións dé ditos

cambios sobre as diversas variables económicas de demanda e oferta,

e a súa influencia no benestar xeral da poboación. Os traballos

céntranse, especialmente, no sector público. Esta liña de investigación

denomínase "Economía demográfica".

Cabe suliñar a existencia de dous enfoques:

^ CARÁCTER MICROECONÓMICO.

^ Efectos económicos a nivel individual. Destacan os autores

Becker (1960, 1981) e Shulz (1976). Analizan os cambios no

comportámento económico dos individuos a medida que van

avellentándose.

a) Mudanzas na magnitude e nas fontes de recursos dos anciáns e

efectos sobre o consumo.

b) Retirada do mundo laboral e vinculación cos sistemas de

pensións e Seguridade Social.

Os resultados destacan que presentan unha situación

socioeconómica media comparativamente mellor que nas décadas
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anteriores: revalorización das pensións, fixación das pensións mínimas,

reducción das situacións de extrema necesidade e ampliación na

cobertura sanitaria da Seguridade social, xunto co desenvolvemento de

Servicios Sociais específicos (sanitarios, asistenciais e de ocio).

^ CARÁCTER MACROECONÓMICO.

^ Efectós económicos da consideración das persoas maiores como

subpoboación diferenciada. Analizan a influencia demográfica na

economía macroeconómica:

a) Distribución da renda Nacional e variacións na demanda de

servicios públicos.

b) Avellentamento e sistemas da Seguridade Social, gasto público e

impostos. E^n xeral podemos concluir dous enfoques teóricos:

• O avellentamento demográfico con valoración negativa: Baseado

en ideoloxías un tanto "obsoletas" nas que se insiste na importancia do

tamaño das poboacións e da "xuventude" da mesma como signo de

prosperidade. O incremento do número de vellos é acompañada da

importancia relativa deste grupo dentro da poboación total e é máis

acentuado nos países desenvolvidos. Menosprecianse as

potencialidades das persoas maiores debido ó papel que se Iles atribuiu

de persoas pasivas e inútiles, ós que hai que axudar "a costa" doutros

grupos (Belando, 1997). Como dice Moragas:

"hay que superar ciertos planteamientos mentales economicistas

que consideran a los jubilados como pasivos que detraen bienes y

servicios de la economía sin aportar nada. De ahí a la eutanasia

activa por razones económicas se puede llegar con más rapidez de

lo que parece': (Moragas Moragas, 1995:162)

v

.
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- Gasto social das persoas maiores. O futuro do benestar

encóntrase condicionado pola quebra dos estados providencia a

causa do avellentamento da poboación. Dende a década dos 70

os gastos sociais crecen a un ritmo máis rápido que as propias

economías. En tódalas economías os gastos sociais adicados á

protección da vellez constitúen unha proporción crecente do PIB.

No caso de España esta diferencia é moi pequena, o que permite

afirmar que os orzamentos públicos foron menos "sociais" que o

resto dos países da CEE (Castells and Ortiz, 1992).

- Gastos sanitarios: O gasto da sanidade da persoas

maiores de 65 anos é superior ó gasto medio do resto de grupos

de idade.

Sistema de pensións: Moitas das prestacións están sendo

absorvidas por xubilacións anticipadas e invalidez.

• Avellentamento demográfico sen consideración negativa:

Considerado como un dato máis da evolución das sociedades

industrializadas. Celébrase o feito de que éste é definitorio dun

incremento da esperanza de vida, da mellora das condicións

sociosanitarias, en definitiva: unha mostra dun progreso da humanidade.

A negatividade do avellentamento demográfica non ten nengunha

base económica nen social, estas visións catastrofistas baseanse máis

en xuicios intituitivos que en verdadeiras análises empíricos fundadas.

(Castells and Ortiz, 1992) .

Teñen en conta que as baixas tasas de actividade das mulleres, a

disposición de seguir participando na vida activa das persoas maiores,

.
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as compensacións demográficas entre rexións do mundo, as reduccións

paralelas nos gastos públicos demandados polos outros grupos (os

xóvenes)... son dabondo para non preocuparse polos problemas de

financianción dos sistemas de protección social derivados do descenso

da proporción de persoas en idade laboral con respecto ó número de

poboación dependente. A perspectiva adecuada de aborda-lo

avellentamento da poboación é potencia-la capacidade do sistema

productivo para absorve-la forza de traballo disponíbel.

Tampouco debemos esquence-la contribución económica que

realizan os propios maiores. Por unha banda: consumo privado, turismo,

impostos indirectos, sostén e apoio económico ós fillos e netos cunha

situación económica máis precaria. Pola outra banda actividades

consideradas "silenciosas" ou non productivas, polo que seus

costes non son avaliados polos políticos, pero o seu peso é

^ evidente: coidado ós netos, aloxamento na súa casa de fillos/as

solteiros, ou incluso casados, apoio e axuda nas labores ós

fillos/as, etc. (INSERSO, 1990) (Bazo, 1990) .

7. PERSPECTIVA EDUĈATIVA. A XEROÑTÁGOX^A

García Mínguez , 1998); (Requejo 4sorio, 1997; Saenz Cárreras, 1997

Parten dunha concepción positiva da persoa maior. Apoíanse nos

estudos científicos que , comprobaron que o aprendizaxe das persoas

maiores non se diferencia máis que no ritmó: lento pero seguro. Ademais

esta aprendizaxe está enriquecida pola experiencia, é a denominada

"intelixencia cristalizada" (Catell, 1963).

Esta perspectiva está comprometida coa creación de espacios

propicios para o progreso^ cognitivo e desenvolvemento das

.

.
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capacidades culturais nun esforzo por mellora-la imaxe e calidade

existencial da persoa maior. Normalmente estaremos a falar dunha

educación non formal, que ten como eixo a.realización persoal mediante a

participación, compromiso social e recoñecemento das propias

capacidades. Os estudantes maiores conví rtense en suxeitos-fonte dos

seus propios coñecementos (García Mínguez, 1998).

Lemieux, foi quen acuñou o término de "Xerontagoxía", como "a

ciencia práctica que ten como obxecto a intervención educativa nos suxeitos

maiores': Esta perspectiva devolve na persoa maior o compromiso activo e

crítico. Eles son os protagonistas do seu futuro. Non deben "esperar", senón

actuar para lograr un cambio social.

II.4.2. iEXISTE UNHA CLASE SOCIAL CHAMADA

^^PERSOAS MAIORES"?

"Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más:

caminante, no hay camino
se hace camino al andar...

Caminante, no hay camino,
Sino este/as en la mar".

Antonio Machado.

.

,A

O sentido da interrogante xurde da percepción da existencia dunhas

características lexitimadas, que se "endosan" de xeito inherente á idade.

As persoas maiores, son ante todo, persoas. Non existe diferencia máis

poderosa que a interindividual. É máis determinante a idiosincrasia persoal

que aquelas proxeccións que se derivan da suposta pertenza a un

colectivo "recreado" por un sistema socio-cultural determinado. ^Qué

significa isto?: .
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Despois de ler tanta teoría sobre un colectivo denominado "Persoas

Maiores", despois de escoita-la opinión de tanta xente sobre un ente abstracto

chamado de "Terceira Edade, despois de ter construído tan ben o"Fenómeno"

homoxéneo dunha nova "clase" unitaria... despois de todo iso, fun buscando

esas características entre aqueles que aí eran inclúídos. Lonxe da confirmación

da existencia de suxeitos tan redondamente adxectivados nesas enumeracións

de supostas virtudes e carencias, lonxe de "vellos" uniformados nas roupas do

condicionante biolóxico da idade, lonxe da existencia dunha nova clase de Ser

chamada "terceira idade", o único que atopei foron persoas. Persoas nas que

as diferencias interindividuais poderían ser tan determinantes, como o peso^das

diferencias que Iles "endosaron" coa entrada nunha fase ^ cronolóxica

determinada. O psicólogo Ajuariaguerra explicábao así de sinxelo:

"Cada persona envejece en función de cómo haya vivido. Por lo

mismo el envejecimiento es un proceso diferencial. Es decir, si a lo

largo de la vida una persona ha sido activa, creativa, sociable,

autónoma, equilibrada, etc., al llegar a la vejez continuará siéndolo"

(J. Ajuariaguerra)

As persoas maiores, membros dunha sociedade están

irremediablemente interactuando cos estereotipos e expectativas que a eles se

Iles supoñen (Martín García, 1994). Nesta dinámica, é máis real a existencia

dunha serie de características de colectivo pola coxuntura socioeconómica que

polos valores inherentes das persoas que o integran. Ó final como diría

Margarite Yourcenar en Memorias de Adriano "A máscara convírtese en rostro".

O cambio para as persoas maiores, pasa tamén polo cambio dos estereotipos

que a sociedade ten sobre eles. A simbiose entre expectativa sócial e

conducta é tan intensa como entre "cambio" e"Progreso":
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Cando se ten a oportunidade de falar con diversas persoas maiores

(diferentes niveis económicos, sociais, culturais, entornos demográficos...) é

curiosa a percepción, na maioria dos casos, dun tecido de araña, que envolve

tácitamente as conversas nos patróns que tanto a persoa maior coma vostede

mesmo teñen en mente. Baixo ese corsé comezan as súas relacións. O que se

supón que se espera del, o que se supón que él pensa de vostede.

Esta é unha das consecuencias de tanta literatura acrítica que se cerniu

sobre as persoas maiores. De tanto "misticismo", de tanta parafernalia literaria

despreocupada coas súas consecuencias na creación de preconceptos e

estereotipos, de tanta intervención acrítica:

"Lo más común es pasar sin mediaciones de la intuición a la práctica

social. Son excepcionales los casos, que entienden la acción social

como la puesta en práctica de lo que pensamos que debe ser, pero

guiados por las explicaciones contrastadas que damos a los

hechos. " (San Román, 1990:15)

,,

Un xeito sinxelo de percibir este estereotipo é pensar na posibilidade da

"segunda idade" ou idade madura. Neste colectivo habería que encuadrar a

esas mesmas persoas á idade entre 25-60 anos. ^Hai alguén que se atreva a

caracterizar a este colectivo dun xeito tan homoxeneizador como se ten feito

coas persoas maiores? Parece que nesta idade resultaría imposible colocar

por riba do valor persoal, unha caracterización xeral. ^Qué foi logo o que

aconteceu coas persoas maiores?, ^será posible que o umbral duns anos nos

anule como persoas únicas, para vir a_ engrosa-las filas dunha tropa

uniformada?

"La edad es otra cosa, una especie de termómetro individual e

intransferible." (Merino, 1999:64).
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Unha posible explicación para a simplificación da vellez, pode ter sido,

unha dinámica tantas veces común na historia do coñecemento humano:

"A deusa da modernidade chama-se Razón. As declaracións, as

crenzas e as actitudes revelan esta fe na razón como unha

obsesión. E trátase efectivamente dunha fe: porque non hai unha

razón(...) A razón excluiu da vida moderna (o mais que pudo) outras

dimensións da existencia: a fe, desde logo, mais tamén a

inspiración, a vocación, a intuición, a trascendencia, e o irracional

(ou simplemente .non racional)." (Cunha, 1991:127).

Deste xeito a complexidade do home, asistiu a un reduccionismo

coercitivo. Homes e mulleres protagonistas dun status vital caracterizado polo

cúmulo de experiencia, foron arropados baixo o manto homoxeneizador da

Razón científica. As súas propiedades humanas de trascendencia, de

inspiración, de fe, de intuición, de vontade, foron borradas polo filtro

unidireccional do avellentamento bioloxica, e(tristemente característico do

noso tempo) económicamente visible.

Afortunadamente os ventos actuais que soplan ó mundo da ciencia, son

os ventos dunha posmodernidade caracterizada pola aceptación do complexo.

Non rexeitamo-la evidencia dunhas características desa etapa de vida,

pero, o que si rexeitamos, é caracterizar a unha persoa partindo do xeral ó

concreto. O proceso é ó inverso. É o coñecemento do particular o que vai

caracterizando a complexidade. Os encontros con persoas maiores

sorprendentes e anómalas a esa norma xeral, non pode ser tomado "como

unha excepción". O que hai que procurar, é que esas excepcionais persoas

teñan o lugar merecido dentro da caracterización dun colectivo que foi polo de
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agora pintado a"brocha gorda". Non ten sentido algún manter un estereotipo

vivo, cando cada vez máis persoas camiñan fora del, é o que máis importante,

cando ese estereotipo, dilapida un futuro social pleno para eles.

"las concepciones y actitudes hacia los individuos ancianos pueden

influir en el modo como son tratados, y no sólo esto, sino que la

extendida aceptación de un estereotipo negativo sobre la vejez

conduce a una persona mayor a asumir, casi inconscientemente, las

expectativas (en todos los órdenes) que la sociedad le tiene

asignadas." (Martín García, 1994:274) ^

II.4.3. O POLO NEGATIVO: O MITO E O PREXUICIO

"Son todavía demasiados los que se disponen a envejecer
con una mentalidad propia del siglo pasado."

. José Buendía

Como toda actitude ante a vida, na vellez vislúmbranse dous polos: un

enfoque positivo e outro negativo. Como o prisma que nos asoma a: un vivir

nun "deixarnos" ó desánimo dos acontecementos que se suceden. Ou, pola

contra, á posibilidade voluntariamente humana, de invertir, de xogar co prisma,

para que se transforme nun caleidoscopio que nos achegue á probabilidade de

transformar eses acontecementos. Transformación que busca armoniza-la

realidade coas nosas aspiracións do benestar social e individual. Non hai

nengunha división na ciencia máis determinante que a que existe entre aqueles

que ven a botella medio-chea ou medio-valeira. Sen necesidade de

adentrarnos nos diferentes paradigmas ou perspectivas mencionadas no

apartado anterior ("As teorías condicionantes da "terceira idade"), cremos que

sobre eles existe unha convicción máis importante que orienta e determina os
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camiños da ciencia: A crenza en que o obxecto do humano é a optimización do

humano'.

Non é un logro do home o viver máis anos, cando estes non Ile

conducen a ser cada día máis humano. A vellez é así, frustración pola

incapacidade para acepta-lo cambio:

"Una buena salud y una buena forma física son factores

extremadamente importantes de la calidad de vida de las personas

de edad. Pero estas circunstancias no constituyen por ellas mismas

la solución de la vejez. Considérese la vida de los ancianos en buen

estado de salud: también para ellos existe enteramente la crisis de la

vejez" (Laforest,1991:55).

A continua referencia á xuventude, manifesta unha incapacidade de

valorarse pola vellez que posúen hoxe. Esta circunstancia é provocada polo

"ídolo de la imagen juvenil convertida en norte y guía de la economía y

marketing" (García y Sánchez, 1998.44) que transformou "ó vello" nocivo para

"o xoven", e viceversa. Unha caracterización da vellez polo que a alonxa da

xuventude, e non por aquelo que Ile podería aportar:

"EI equívoco actual consiste en presentar conocimientos

tradicionales de ancianos frente a saberes contemporáneos de

jóvenes, como si el aprovechar unos supusiese negar a los otros y

aquí está la falacia del planteamiento, ya que ambos son

indispensables en una sociedad madura"(Moragas, 1995:35)

' O humano ñon debe entenderse como un antropocentrismo anulador do natural, senón que
se concibe como a búsqueda armónica do equilibrio que determina o Amor pola vida. Son
exc/uídas tóda/as accións, que centradas no ben inmediato do individuo atenten contra o
ecosistema natura/ do que participamos e brotamos.

.,

.
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O maior é o que ten anos, é o máis lento, é o que xa non traballa, é o

que xa non pode amar, é o que busca o aillamento, é o que é pesimista, é o

que espera á morte...

"Se ha puesto de manifiesto que esta percepción sobre los ancianos

aparece caracterizada mediante rasgos como son por ejemplo:

conservadurismo, pasividad, inactividad y falta de energía, falta de

autoaceptación personal y falta de voluntad para iniciar

interacciones; físicamente feos, cansados y enfermos, carentes de

interés sexual, mentalmente débiles, con frecuentes pérdidas de

memoria, baja capacidad para aprender nuevas cosas, baja

capacidad para participar en actividades (excepto en aquellas de

carácter religioso); víctimas de soledad; improductivos..., y otros

tópicos más por el estilo. "(Martín García, 1994: 273)

«

,

Estas consideracións acumulan multitude .de errores: nin a obxectividade

do cronolóxico (existe unha idade crononolóxica, unha biolóxica, outra

psicolóxica e unha edad social (Muchinik, 1998) é suficiente para adecua-los

diferentes impactos que o tempo fai en cada persoa, nen a funcionalidade do

vello é sinónimo de incapacidade ou limitación, senón que posúe a súa propia

funcionalidade.

II.4.4. POLO POSITIVO: FEITO VITAL PECULIAR

Tódolo que vividamente imaxinemos,
ardentemente desexemos, sinceramente

creamos e con entusiasmo emprendamos...
inevitablemente sucederá.

Paul Meyer

Inventa-la vellez, porque nada está nela:
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"Somos tan viejos como nos sentimos a nosotros mismos "(Lehr,

1988: 12). ^

Bebemos da teoría da actividade e rexeitamo-la teoría da

desvinvulación. Desconfiamos das teorías biolóxicas do avellentamento

determinista, e confiamos na interacción sistémica dos diferentes procesos

(cognitivos, afectivos, sociais e físicos) no deterioro do organismo... O noso

desafío ás teorías vai máis alá dunha simple constatación da insuficiencia das

mesmas para explicar ó humano. O noso desafío é realizado pola crenza no

cambio, nun cambio utópico, na crenza de que as expectativas do Ser humano

son motores de autoconstrucción de si mesmos. A emerxencia autopoiética do

Home estará tamén aderezada dos patróns conductais que creen os marcos

ideolóxicos.

Por iso nós optamos por apostar polos aspectos das teorías que axuden

a mellorar, a camiñar cara ó que hoxe é considerado utopía, pero que mañán,

co noso empeño, será realidade. Porqué: .

"el sociólogo puede tratar de confrontar su punto de vista con aquél

de los otros miembros de la sociedad, de conocer sociedades de un

tipo diferente, de imaginar, tal vez, sociedades viab/es que aún

no existen" (Morín, 1997.• 108)

II.4.5. A NOSA PROPOSTA: PROXECTO PARA HOXE

"Rea/mente se es viejo cuando cuenta más el pasado,que el futuro.
Por lo mismo, los conservadores envejecen antes que los progresistas"

Martínez fornés

.,
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`

a) As persoas maiores como poboación heteroxénea. Falar de

vellez é falar da diversidade das persoas: o seu carácter, os seus

condicionantes físicos, económicos, culturais... en definitiva ás

múltiples maneiras de experimenta-lo proceso da ancianidade.

b) A vellez está dentro dun proceso histórico. O

desenvolvemento da vellez é propio de cada tempo histórico, non se

repite. É imposible explica-la vellez pola extrapolación de modelos

doutras épocas.

c) Os anciáns como elementos dun sistema de estratificación. A

consideración da vellez non depende só das características

inherentes a ésta, senón tamén dos comportamentos dirixidos por

normas sociais que especifican cales son os roles e as actitudes que

se consideran apropiadas para esas persoas. O imaxinario social é

unha construcción colectiva máis ou menos arragaida en vastos

sectores sociais, . pero non en todos, e nel teñen un lugar

preponderante os prexuicios. É unha construcción social que

incorpora e arrastra unha serie de atribucións (Salvarezza, 1998).

d) A ancianidade como compoñente do transcurso da vida.

Estuda-la ancianidade sen ter presente a súa existencia como

desenvolvemento persoal é inconsistente. O papel da idade adulta na

idade anciana é fundamental:

Esta máxima introduce a educación e o desenvolvemento persoal

como principio vital desta etapa de vida.
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UNHA TEORÍA PARA APLICAR

. PERSPECTIVA M^DICA: TEORÍAS BIOL`ÓXICAS.
_

Entre tódolos cambios, algunhas modificacións biolóxicas son sobre as

que o suxeito exerce un menor grao de control, no caso da vellez, en maior

nivel que noutras etapas evolutivas. Pero lembremos que estas involucións

non son totalmente "determinadas" e que dependerán en gran medida do

entorno e actitudes da persoa. O Ser Humano é unidade de notas

psicofísicas. O seu organismo non pode ser reducido a normas

biolóxicas, senón que a sustancialidade psíquica modula tódalas

manifestacións da súa existencia vital. Hoxe é recoñecido aceptar que o

segredo da saúde é algo tan simple como a"Felicidade".

Como guía xeral debemos aceptar que incluso en ausencia de

enfermedades existe un enlentecemento e importantes cambios no

funcionamento fisiolóxico coa idade, que é moito maior do que se observa

conmunmente na poboación xeral. Non obstante as persoas maiores sanas

permanecen mais capaces a nivel cognitivo que as que sufren algún transtorno

(Mclnnes and Rabbit, 1992).

As alteracións fundamentais aparecen no aspecto exterior, na. fala, nos

movementos, na esfera emotivo-psicolóxica, nos tecidos, nos órganos e nos
,

sistemas. O intervir coas persoas maiores teremos en conta a posibilidade

de que existan transtornos nestes sistemas, procurando o seu

mantemento para asegurar unha autonomía e independencia na súa vida

diaria, criterio mínimo básico para a felicidade. É obxetivo de intervención

axudar á persoa maior a superar con éxito as dificuldades que poidan

derivarse do deterioro biolóxico, as actividades deben estimula-lo

organismo para que manteña unha actividade que axude ó mantemento

.
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.

dos sistemas. Abaixo expoñénse os transtornos a ter en conta, para

adecuarse a eles, e tratar de mitigalos:

Táboa 11. Posibles transtornos no proceso de avellentamento.

PERCEPTIVOS

^ Capacidade visual Perda da agudeza visual

Reducción dos campos visuais .

Perda da discrimación da retina para os contrastes

espaciais e temporais

^ Capacidade auditiva Deterioro da percepción auditiva

Alteracións do equilibrio vestibular

^ Capacidade táctil e Perda da discriminación .táctil e vibratoria.

somato-estésica

PERCEPTIVO-MOTRICES

^^ Equilibrio postural Alteración do equilibrio estático e dinámico: marcha

^ insegura .

^ Coordinación Deterioro de elaboración de movementos seriados

dinámica xeral. Praxia para a acción ^

global ^ Alteración na coordinación óculomanual
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^ Praxia fina Deterioro da motricidade global e fina

^ Esquema corporal

^ Estructuración

espacio-temporal

FÍSICO CONDICIONAIS

Transtornos do esquema ĉorporal.

Deterioro da percepción somato-estésica

Deterioro da orientación e estructuración espacio

temporal. ^

Perda da memoria.

^ Sistema cardio- Disminución da frecuencia cardíaca

vascular Hipertensión

. ^ Sistema osteo-

muscular

Disminución da masa muscular e ósea

Disminución do ton muscular (atrofia posible)

Aparición consecuente de cifosis e lordosis

Osteoporosis: debilitamento de ligamentos,

tendóns e articulacións. Fraxilidade ósea

Disminución da movilidade e amplitude articular

Disminuición da forza muscular.

^ Sistema respiratorio Reducción do reflexo da tos e maior retención das

secrecións.

Capacidade vital e ventilación reducidas

^
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Disminución da motilidade do tubo dixestivo.

.

^ Sistema

gastrointestinal

^ Sistema endocrino e

metabólico

PE

Transtornos das hormonas sexuais. Disminución

da resposta tiroidea. Transtornos de tolerancia á

glucosa

Disminuición da regulación da tensión arterial e

gases sanguíneos.

Disfuncións na regulación da temperatura con

riscos de hiper ou hipotermia.

Gradual retardo do metabolismo basal.

RSPECTIVA ANTROPOLÓXICA: TEOR^AS CVLTVRAIS

O rol que desempeñan os .maiores na sociedade é froito do seu

desenvolvemento cultural, da enculturización2. Á situación das persoas maiores

en cada momento histórico, xeográfico e social é diferente. Sobre él

proxéctanse os valores vixentes na sociedade. As teorías antropolóxicas

sírvennos para percibir que é posible un cambio de sistema e de atribucións

no relativo ás persoas maiores. Ese cambio, está relacionado co cambio

da cultura preexistente.

Na maioría das culturas, o mantemento do estatus das persoas maiores,

é debido a atribución dunha "utilidade" ou "valor" social que permite manter uns

lazos de pertenza fortes coa comunidade. Esta identificación é a que permite

as persoas sentirse "vivos" e"recoñecidos" como persoas individuais e sociais.

A nosa intervención ten que trascende-la mera tecnoloxía fáctica, para axudar
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a modifica-la cultura en torno ás persoas maiores. Para iso haberá que

conseguir actividades que:

Recuperen un xeito de participación activa dos maiores, que;

satopen unha "utilidade"`' ou funĉ ión social para as persoas maiores.

Permitan á sociedade modifica-los seus estereotipos e atribucións

`°para as persoas maiores. Transforma-los ` "valores" da sociedade

^para que estes aprecien ``o

^rnaiores. Facer que o sentido de utilidade, sexa realmente hurnanista eE

;non o` propio:da sociedade de consumo.

PERSPECTIVA' SOCiOLÓXICA.

O imaxinario social é o que determina de xeito sustancial como "é

vivido o avellentamento".

É determinante ter presente que existen colectivos de persoas maiores

que realmente están "desvinculados" da vida, que viven á marxe da sociedade,

nun estado de inamovilismo e pasividade. Pero iso non significa que sexa

unha característica inherente. É un rasgo de carácter adquirido pola historia

de vida persoal. A persoa non é un Ser con ollos exclusivos para sí mesmo,

senón que nel repercuten as reaccións socias á súa persoa.

2 A este respecto pódese consultar no apartado de epistemología de Motricidade humana,
onde desenvólvense mais ampliamente estes conceptos.
3 Podería resu/tar perigoso o término "utilidade" se fose entendido dentro dos parámetros
materiais e consumistas que en ocasións imperan na sociedade. A"utilidade" da que estamos
a fa/ar é aque/a que ten en conta os valores humanos na súa totalidade, e a utilidade que ten
calquer aspecto que contribúa a melloría da calidade . humana, sexa na dimensión afectiva,
cognitiva, social ou material.

r

.

4.

M
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A intervención coas persoas maiores, debe loitar por mante-la súa

pertenza útil e integrada nunha comunidade que o aprecie como Ser

Humano, coas súas valías e carencias (como calquer outro grupo de

idade).

actividades teñen que ser abertas ó escenario socia

^participación da cultura, ter como criterios: participación activa,

}comunicación e interrelación social, utilidade social, identificación con^

^fins comunitarios.

4. PERSPECTII/A PSICOLÓXICA.

As perdas que acontecen co avellentamento sitúan a persoa maior nun ^

período crítico que require dunha adaptación e reestructuración para as novas

características vitais. Nesta etapa as perdas son constantes, mais tamén as

ganancias. Existirá polo tanto unha risco ou tendencia á depresión ou á crise,

que deberá ser superada por unha predisposición "psíquica" adecuada. Esta

actitude debe se-la "sabiduría" para saber atopa-las virtudes desa nova etapa

de vida. A mente humana ten os recursos para supera-la perdas da vellez

mantendo a actividade máis propia do humano: "a trascendencia, a proxección,

o desexo de autosuperación". Seguindo a Neugarten as dimensións que

aseguran o benestar serían entre outras: ^ ^

• Gusto pola vida.

• Resolución e fortaleza.

• Congruencia entre aspiracións e logros.

• Concepto positivo de sí mesmo (físico e psicosocial)

• Bo Humor (Andrés and Gastron, 1998).
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O proceso de avellentamento non é normalmente causa de cambios nos

rasgos de persoalidade. O que máis interesa, é por tanto, enfatizar non

tanto na influencia do ir a vello na persoalidade, senón na influencia da

persoalidade no proceso de ir a vello, na capacidade para lograr un

proceso satisfactorio (Buendía and Riquelme, 1997).

As investigacións actuais veñen reflexando como os rasgos de

persoalidade determinan as reaccións frente a vellez máis do que a saúde

física, situación económica ou uso do tempo libre (Rubio Herrera, 1997,

Neugarten, Havighust y Tobin, 1970; Catell 1961; McLean 1983; Smith y

Robbins, 1988; Reis y Gold, 1993, McKay y Fanning, 1991, Reid y Ziegler,

1981, O"Brien, ^1986, etc.). Neste sentido as persoas con locus de control

interno acostuman a ter maiores expectativas e adáptanse mellor ás condicións

da vellez.

A satisfacción coa vida está en relación ó benestar subxectivo. O

autoconcepto ten relación co benestar subxectivo pois este defínese como 0

conxunto de imaxes, pensamentos e sentimentos que o individuo ten de sí

mesmo. Dentro do autoconcepto, cobran vital importancia a imaxe

corporal da vellez, a autoestima e a dimensión social dos problemas a

estas idades (Antequera-Jurado and Blanco Picabia, 1998).

Ábrese así un horizonte de posibilidades encamiñadas a mellora-las

actividades de ocio dos xubilados e persoas maiores, procurando que estas

sexan algo máis que "tempo cuberto". Por iso toda actividade deberá:

ABORDA=^LA REVAL:ORIZACION DO PROPlO CORPO.

O corpo é o principal escenario onde se desenvolve a vellez. A

somatización da vellez é responsable da aparición no social dun tipo de corpo

que racha coa armonía dun ideal estético "creado e imposto" socialmente. A

.,

a
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estructura social xera a expulsión do "vello" do campo dos "ideais" ó

consideralo^ non desexable (Salvarezza and lacub, 1998), (Simóes, 1998),

(Simóes, 1995), (Buendía and Riquelme, 1997), (Lehr, 1988), (Kesselmann,

1990), (Bianchi, 1992). Con esta presión négaselle á persoa maior o contacto

cos medios, actividades, obxectos necesarios para o mantemento da súa

autoestima: o contacto físico, a sexualidade, o pracer do movemento, o xogo, a

conciencia corporal,... As persoas maiores viven insatisfeitas porque non

recoñecen a súa existencia corpórea.

Por outra banda o nivel de saúde convírtese no parámetro fundamental

para elabora-lo seu autoconcepto físico, e por engadido, inflúe no seu

funcionamento social e cognitivo. O que determina esa valoración non é tánto a

ausencia-presencia real de enfermidade senón a percepción subxectiva da súa

saúde. A vivencia plena da súa corporeidade nunha actividade motrícea

favorece a percepción positiva da súa imaxe corporal e da súa percepción de

saúde.

POTENCIA-LA AUTOESTIIVIA.

r

.

A modificación das funcións sociais, a percepción propia e social dos

cambios orgánicos, provoca que a consistencia interna dos diversos elementos

do concepto de sí mesmo resulte perturbada. Cando se rexeitan partes dun

mesmo, dáñanse as estructuras psicolóxicas que manteñen a unha

persoa con ansias de vivir, facendo imposible a satisfacción de móitas

necesidades básicas. As perdas da vellez (e da xubilación) constitúen moitas

veces unha potericial agresión contra a autoestima, a identidade e as

conviccións que se teñen para vivir. (Laforest, 1991) (Alba, 1997),(Antequera-

Jurado and Blanco Picabia, 1998), (García Mínguez, 1998) (Moragas Moragas,

1995), (Buendía, 1998). As perdas contra as que loitar son: declive das

funcións físicas, deterioro do funcionamento mental, sentimento de

utilidade e participación social e relacións afectivas. .
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Conseguindo que as persoas maiores realicen unha intervención

consciente (locus interno) sobre estes factores estaremos favorecendo a súa

realización persoal nun autocontrol e autosuficiencia, que os alonxe da

percepción de vivi-la súa vida como un contínuo "deixarse" ás variables

externas.

___^ .
As actividades teñen que potenciar que a persoa maior se encontre

£de novo con él mesmo. Actividades que incorporen a súa experiencia serán=

=de gran utilidade:

"En el recordar hay un beneficio personal por ser factor de

comunicación, de trascender en el otro, de aumentar la autoestima,

de fortalecer el yo -a través del reforzamiento de la identidad- y para

elaborar un balance de vida en el límite de la misma." (Achrich de

Gutmann, 1998:281).

M^LLORA-LA DIMENSIÓN'SOCIAL D©'AUTÓCON^EPTO._ __

Pertencer a un entramado social e gozar do recoñecemento

daquelas persoas coas que o suxeito interactúa axuda a manter un

elevado autoconcepto. Porén, na velfez, ráchanse moitos vínculos sociais

como consecuencia da xubilación, da perda de seres queridos ou a

institucionalización.

As persoas maiores, teñen sobre sí un estereotipo social estigmatizador:

pasividade, lentitude, enfermidade, deterioro, demencia, pesadez,

temerosidade, aburrimento, pérdida, conservadurismo... Claramente

peiorativos, a consecuencia lóxica e que disminúa a súa autoestima e a crenza

na propia capacidade para exercelo control sobre o ambiente. Ese

estereotipo, ademais de ŝer mudado. pola acción educativa sobre os

.
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r

outros colectivos, debe ser modificado pola súa propia acción, non debe

esperalo todo das institucións e da familia, debe loitar para autointegrarse

nos ambientes que queren marxinalo, protestar e correxir "activamente"

eses estereotipos.

^de mostrarse como persoas cun potencial persoal válido.

^:-
A áctividade necesaria para actuar sobre a dimen ŝ ion socia

^autoconcepto é a que Iles ofreza a posibilidade de non ser un "guetto'', senón^

A

5. PERSPÉCTIVA DEMOGRÁFICA

evidencia dunha mudanza nas características da composición

demográfica, confirma. a necesidade dunha reestructuración da orde social. A

cada circunstancia correspóndelle un tipo de relacións sociais. Nun futuro onde

o número de persoas maiores aumenta, non é posible mante-lo tipo de

relacións e organizacións utilizadas ata agora. É preciso normaliza-la

integración social deste colectivo, único xeito de establecer un equilibrio

armónico nas relacións sociais entre xeracións. É necesario atopa-lo xeito de

transformar a evidencia "cuantitativa" nun beneficio "cualitativo". Ese

potencial non pode ser máis desperdiciado.

Xa non se trata de Iles ofertar, senón que eles deben ser suxeitos para

"aportar". A súa extensión permitirá optimiza-las actividades de participación

ciudadana, de voluntariado, de solidaridade...pasar da "vellez asistida, a vellez

realizada". Non é posible manter un sistema de ocio que requira dunha

inversión en recursos humanos maiores ós do propio colectivo a atender,

posto que este colectivo ten de por sí un gran potencial para

autoconstituirse como "benefactor social".
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A orientación das actividades teñen que procura-la autonomía e

autoconfiguración das persoas maiores. Conseguir equilibra-lo sistema

procurando (sen caer nun vampirismo "utiliritarista") obter deste

colectivo aportacións útiles á sociedade.

Por iso a intervención no ocio, ten que ensinar a estes colectivos a

encontra-lo positivo que teñen para abrirlles á posibilidade de brindarllo a

outras xeracións e a súa propia.

6. PERSPECTIVA ECONÓMICA
^

As implicacións desta perspectiva non distan moito da anterior. Pero

debemos engadi-la necesidade de fornece-la súa autonomía. As actividades

deberan procurar un mantemento da independencia das persoas maiores,

mediante a estimulación das súas actividades físicas, cognitivas, sociais e

afectivas. Salvaguarda-la saúde das persoas é a maior contribución para

reequilibrar ese temor a un sistema do "crack" por un exceso de gasto

asistencial.

Se as actividades potencian o perfil de persoas maiores capaces,

activas, implicadas socialmente...estaran lonxe de ser unha "carga" para o

sistema. Serán parte activa e constructiva do sistema: prolongación voluntaria

da vida laboral, axudas á familia, asesoramento a outros colectivos, redes de

voluntariado, actividade educativa.... A lista de posibles aportacións é infinita,

sempre que consigamos mante-la vitalidade e integridade "psicofísica"

adecuada.

As actividades deberán: favorece-la saúde integral (afectiva,

^cognitiva, social e física), implicar ás persoas nun `compromiso social e^

^favorece-la súa capacitación para a participación socia

.

.. .
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PERSPECTIVA ► EDUCATIVA

4

A educabilidade en tódalas idades permite correxi-lo catastrofismo das

estadísticas mecanicistas como as que periódicamente son publicadas en

relación a demografía e economía asociada ó incremento das persoas maiores.

A nosa proposta educativa será exposta no apartado 11.6.5. Educación

para a autonomía de vivir.

ALTERNATIVAS PARA O CAMB14

Non está ó noso alcance expoñer un conxunto total de medidas que

atendan á multiplicidade de variables que implican as persoas maiores. Neste

apartado imos expoñer algunhas das nosas alternativas:

^ Flexibiliza-la idade de xubilación.

"La vejez, hoy, viene determinada por decisiones legales y con absoluta

indiferencia burocrática por las características individuales de cada persona en

el momento que se declara jurídicamente vieja" (Alba, 1997:60)

^ Incrementa-las posibilidades autónomas de xenerar ingresos

propios: (para elimina-lo sentimento de dependencia total): solución flexibiliza-

la idade de xubilación en función de parámetros individuais e non de "clase", e

buscar actividades productivas axeitadas.

^ SAÚDE: Promocionar ó máximo a medicina preventiva.

^^ Modifica-las tipoloxías de residencias: máis pequenas e persoais, para

evita-la perda de referencias. Asegurar uñha rede asistencial de mínimos.

^ Incentiva-las alternativas a institucionalización: asistencia domiciliaria,

vivendas tuteladas, mancomunidades, vivendas compartidas, integración

interxeracional en vivendas públicas, promoción de familias acolledoras,
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vivendas de atención especial, ubicación racional de centros de día, etc. As

redes de apoio informal (familia, veciños, etcétera) deben fortalecerse con

recursos formais de apoio: programas de coidado doméstico, estancias

diurnas, grupos de apoio mutuo...Poden ser para os coidadores habituais do

ancián unha axuda capaz de liberalos da sobrecarga que pode dar lugar a un

risco maior de institucionalización para o anciano, como o desenvolvemento de

desaxustes emocionais para o coidador (Buendía and Riquelme, 1997). Non

será posible sustituir totalmente ás residencias xeriátricas pero sí unha

sustitución parcial importante.

^ Resistencia a"biomedicalización" do avellentamento. Esta xoga un

importante papel na discriminación social da vellez pola consolidación de

prexuicios: vellez=enfermo. A biomedicina merece un grande respeto polo lugar

que ten como contribución a saúde e benestar, pero nunca debemos facela

extensiva a tódolos aspectos da vida. Deste xeito disminúe a súa efectividade,

inhibe á sociedade para aplicarse en entender e actuar sobre a complexidade

da vellez por outras vías (Salvarezza, 1998).

.^ Incrementa-lo asesoramento en sexualidade para romper tabúes e

falsas crenzas.

^ Fomenta-loŝ estudos interdisciplinares que abordan a saúde de xeito

global. Traballo integrado de psicólogos, neurólogos, motricistas, sociólogos...

^ Desenvolver un conxunto diversificado de servicios sociais

comunitarios co fin de poder atender cada caso co recurso axeitado.

SOCIOLOXIA:

^ Fomenta-lo intercambio interxeracional. Isto modificaría os estereotipos

negativos sobre a vellez, ademais de enriquecer conxuntamente ós

participantes.

^ Estimula-la creación de gremios de persoas maiores. Encamiñados a

oferta-la súa experiencia e consello laboral a quen o desexe.

•

.

..
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^ Estimula-la convivencia entre xóvenes estudantes, viaxeiros e persoas

maiores: loitaríase contra a soidade, recibirían axuda en labores do a cotián,

sería unha fonte complementaria de ingresos e melloraría o seu sentimento de

utilidade (labor social). É necesario modifica-la lexislación sobre realquilados.

^ Deseñar actividades conxuntas para diferentes núcleos de idade.

Eliminar na medida do posible as entidades de acceso exclusivo para maiores.

Iso non é discriminación positiva.

^ Modifica-los modelos de ^ocio actuais en centros estatais e estimula-lo

asociacionismo. É preciso que a actividade e iniciativa volte ás persoas

maiores como un xeito de reactiva-la súa actividade e supera-lo rol pasivo.

Fomenta-lo incremento do voluntariado e da iniciativa social tamén no

campo dos coidados e atencións ás persoas con problemas de dependencia.

EDUCACtON:
.. .

^ Optimiza-los programas de preparación á xubilación. Investigar e

procurar un estilo formativo e educativo adecuado ás persoas maiores.

Non se pode prétender copia-lo modelo académico universitario, ese estilo de

ensinánza non individualiza nen respeta as particularidades dun colectivo con

outras características. ^

^ Incorporar na escola e na sociedade en xeral unha educación cara o

avellentamento. Incorpora-la educación en valores que ensinen a aprecia-las

capacidades do home máis alá da súa producción material. Extender á

poboación as aportacións reais dos maiores á sociedade. (coidado ós netos,

revitalización do sector turístico, axuda na economía familiar, equilibradores

afectivos...)

^ Atende-las carencias derivadas da percepción dun corpo "vello" e

"feo": rechazo as relacións de contacto cos demais. As alternativas serían

estimular actividades motríceas para vencer estas imaxes distorsionadas e

aceptación da propia corporeidade.
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^^ Incrementa-la calidade das políticas de ocio para persoas maiores. Por

unha parte modificando a oferta pública cara un ocio máis trascendente, e por

outro lado apoiando estudos que favorezan o cambio do restos de profesionais.

^ Favorecer que os homes se incorporen a coidar os maiores con

necesidade de asistencia de forma máis significativa que ata o de agora.

É acorde cos valores asumidos de igualdade que eles mesmos proclaman (o

61 % dos homes enquisados na investigación do INSERSO dicen que coidar a

unha persoa maior poden facelo igual homes e mulleres). (IOE y CIS, 1998)

POLITICA: -
_.

^ Estimula-lo desenvolvemento do principio de complementariedade

nas políticas sociais. Camiñar cara a complementación dos servicios

formais e o apoio informal é algo que resulta, por outra parte, acorde coas

propostas dos expertos (Soldo et al. 1989; Litwak, 1986: Lehr, 1995;

Rodríguez, 1996). Medidas como: incrementa-la información, a formación e

os programas de intervención con familias: difundir guías de apoio (Couper,

1989: Powell y Courtice, 1990; Selmes y Selmes, 1990); e profundizar na

converxencia entre os servicios sociais e o apoio informal.

^ Fomenta-la implicación dos maiores na xestión do seu futuro:

autodecisión e a autoxestión: os propios maiores obxecto e suxeito,

coñecedores, reflexivos e activos nos seus principios rectores. Eles son os

máis idóneos para xerar políticas e intervencións adaptadas ás súas

necesidades. '

"Nunca se podrá hacer un verdadero cambio si no es a través de la

plená participación de las personas interesadas" (Marchioni,

1997:125).

s
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II . S . A CIENCIA DA MOTRICIDADE .

"Nadie, salvo los deportistas,
cuya relación con el cuerpo es /a del operario con su máquina,

y salvo las mujeres que a todo trance cuidan de su belleza y atractivo,
tiene una relación tan estrecha y profunda

con el propio cuerpo como los ancianos.
Sí, es una relación sumamente estrecha.

Está pendiente de él, lo vigila, prevé sus posibles dolencias.
EI viejo solitario, el que me piden ique me dejen en paz;

es probablemente quien más atento está a su cuerpo,
tal vez lo único palpable que le queda en el mundo y al que,

por lo mismo, podría devolver mejor que otros su dimensión mistérica
y al mismo tiempo íntima"

. José Luis Aranguren

Y

Urxe polo tanto anticipar como é a Motricidade que nós estamos a

defender, ou incluso, explicar o que é a Motricidade. Desdichadamente unha

recente historia colmada de abordaxes reduccionistas e desatinos na

intervención educativa coa corporeidade, enxendrou unha concepción

mecánica e alienada da motricidade humana. O corpo é atendido en moitas

ocasións como unha parte do Ser Humano, algo que nos pertence, como a

carrocería que hai que coidar...

"Es preciso, comó recomienda Jean-Marie Pradier no «olvidar que

nuestra cultura fundó su ciencia de la vida a partir de la disección de

cadávers». Si la mirada que se posa sobre el mundo no hace sino

construirlo, la de la anatomía construye, en definitiva, objetos

muertos" (Mandressi, 1997:126).

Poucas son as persoas que entenden que eles non "teñen corpo", senón

que "son corpo". Como afirma Gómez de Freitas (1998), "ter un corpo" supón

querer sometelo ó dominio dé quen o posúe, nembargantes é o home quen

está nos domínios do corpo, él é corporal, e só se comunica porque ten un

corpo que expresa. O corpo non é unha máquina que hai que atender de cando
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en vez para protexe-la nosa saúde. O corpo somos nós mesmos, a

corporeidade é a realización da nosa existencia. Pletórica de significados

culturais, de simboloxías, de emocións, de comunicacións... O corpo é o noso

xeito de estar no muñdo, e por iso é un xeito excepcional de actuar sobre a

nosa conducta, de aprehende-la nosa realidade, de relacionarse co entorno, de

sentirse máis humano, en definitiva de vivir con maior calidade .

O corpo das persoas maiores non escapa a esta realidade, máis aínda,

como expón Aranguren na cita que encabeza este apartado, convírtese nun

contínuo foco de atención. Revitaliza-lo corpo da persoa maior é revitaliza-la

súa existencia.

Imos facer un pequeno esbozo do que para nós significa a motricidade e

a corporeidade, da filosofía ^que debería estar explícita na intervención coas

persoas maiores. . ^

II.5.1. O ANIMAL HUMANO

" Para o ser que simplemente está no soporte,
as suas actividades nel son un simple "moverse" no mundo;

contexto histórico social, cultural;
pero os seres humanos "interactúan" mais do que "se moven""

Paulo Freire

Con esta frase do entrañable Paolo Freire queda perfectamente

condensado o groso principal da nosa posición epistemolóxica ante a

Motricidade. Imos emprega-lo seu discurso para tece-lo noso:

^Quen é ese ser que pode estar simplemente no soporte?:

Interpretemos que Paolo Freire facía mención ó homínido. Un ser que posee as

condicións estructurais e materiais para ser Ser Humano, pero que non "da de

v
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seu" aquilo que o transfomaría en tal. Porque a humanización da vida, debe

realizarse ó logra-lo salto cualitativo da vida puramente animal á do Ser

Humano.

^Quén é ese homínido con potencialidade para ser un Ser Humano?

Deteñámonos nos antecedentes evolutivos da vida: pertencemos ó xénero

homo, e mais concretamente á"subespecie" do Homo sapiens. É certo que o

noso "agora" depende da evolución biolóxica, da filoxénesis deste homínido

(hominización). Pero achegándonos mais á historia que está no dominio da

educación, debemos suliñar que o que somos depende do curso da nosa

ontoxénesis (realización do fenotipo ó longo da epixénesis), do curso da

historia social (desenvolvemento social) e finalmente da vida persoal

(persoalidade) (Laín Entralgo, 1995).

Ó igual que o home, os animais proceden dunha cosmoxéneses, dunha

filoxéneses e dunha ontoxéneses. Pero o resto de factores (sociabilidade e

persoalidade) deixan de ter unha influencia relevante e determinante. ^Por

qué?: O determinismo biolóxico do animal condiciona a súa vida, que se

constitúe na deriva ontoxénica da súa estructura cunha total conservación de

organización e estructura. Estes condicionantes otorgan ó Ser Humano a

diferencia cualitativa frente ó resto de animais:

"Si la vida animal es en su esencia "vida quisitiva'; la vida humana,

también en su esencia es "vida proyectiva"" (Laín Entralgo,

1994:171). ^ ^ ^

Ilustración 1. De animal a animal humano.
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II.5.2. DE MATERIA BIOLÓXICA A CORPOREIDADE

Móvo-me, logo existo.
Manuel Sergio

Sinto, logo existo.
Antonio Damasio

0

Teoría cuántica e teoría da relatividade: ^Onda ou partícula, enerxía

ou materia, corpo ou movemento, corporeidade ou motricidade?...

Materia e enerxía, enerxía e materia... "O feito de que a masa sexa

equivalente á enerxía quere dicir que, en certo sentido, a materia é a enerxía,

"a chave pechada". Se se atopa unha forma de abrila, entón a materia

desaparece nunha explosión de enerxía. Inversamente, se se concentra unha

cantidade suficiente de enerxía aparecerá materia" (Davies citado por Brandáo

Cavalcanti, 1997: 133}

Corpo e movemento, movemento e corpo... "O feito de que a masa

sexa equivalente á enerxía quere dicir que, en certo sentido, a materia é a

enerxía "a chave pechada". Se se atopa unha forma de abri-la, entón a materia

desaparece nunha explosión de enerxía. Inversamente, se se concentra unha

cantidade suficiente de enerxía aparecerá materia" (Davies citado por Brandáo

Cavalcanti, 1997). ^

Corporeidade e motricidade, motricidade e corporeidade... " O feito

de que a masa sexa equivalente á enerxía quere dicir que, en certo sentido, a

materia é...;non! Agora non chega con esta explicación. Entran en escea outra

orde de cousas, cousas derivadas da infinita complexidade do humano.

Un corpo vivo que se desplaza consume a súa materia para transforma-

la en enerxía para o moyemento. Corpo e movemento poderían se-la materia e
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a enerxía. Aínda que o exemplo sexa ridículo: unha vaca que camiña rebaixa a

súa materia ó transforma-la en enerxía para moverse ó longo dun prado.

Mais. .. ^esgótase nese corpo "obxecto" a potencialidade do corpo vivo?

Indiscutiblemente non: o corpo humano, ademais de ser explicado en termos

de materia e enerxía, ten algo que trascende esa materia, algo que está máis

alá dunha enerxía. Existe a trascendencia que Ile otorga a súa conciencia, a

intelixencia sentinte que caracteriza a vida do home. Non é mais unha materia

que se transforma en enerxía, perfectamente explicada nunha fórmula

matemática. É un Ser^ que é capaz de facerse realidade para sí mesmo, e

conducirse dun xeito consciente. Iso é corporeidade. É a realización da

humanidade. .

"En termos aristotélicos, a pasaxe de potencia a acto é movimento.

Só que, no rnovimento humano, hai tamén un pre-acto, ou sexa, un

proxecto, unha pulsión, unha intencionalidade, un logos, un xogo, un

risco. A todo isto, incluida a indizibilidade da acción, chamo eu

motricidade humana. " (Sergio, 1999:24)

" O home, como o ve, comprende e procura explicar a C. M. H., é un

ser bio-psico-social, un ser práxico, eminentemente cultural, aberto ó

mundo, ós outros e á trascendencia (Manuel Sérgio). Segúnn Edgar

Morin, seria unha realidade «unitas multiplex», constituída de

múltip/es facetas, todas determinantes para a sua condición de

humano" (Feitosa, 1999:67).

Seguindo a teoría dos tres mundos de Popper4 (Popper, 1997), e como

aponta Ana María Feitosa (Feitosa, 1999), "a motricidade humana é invisível,

máis é evidente, e é un asunto do mundo 2". O movemento humano sería parte

do mundo 1: do coñecimento obxectivo. "Sendo o corpo, o espacio de

.

.
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identificación humana máis evidente e sendo esta evidencia un fenómeno en

movemento intencional, podemos afirmar que a C.M.H. é un fenómeno que

ultrapasa os 3 mundos".

II.5.3. DETERMINISMO ANIMAL FRENTE

INTELIXENCIA HUMANA

O animal nace "determinado" pola súa herencia xenética (determinismo

biolóxico). O animal vive "enclasado" na estimulación (Savater, 1997). A súa

suscitación está limitada pola súa condición biolóxica para senti-lo estímulo. O

seu corpo produce movemento animal, o seu ton vital ven dado polo que o

medio nese momento impón, ofrécelle, ou négalle. O animal pode moverse

para buscar, para explorar o que necesita xenéticamente. Noutros casos o

movemento é xogo, a búsqueda e o xogo son movementos espontáneos de

satisfacción biolóxica. O movemento animal non posúe consciencia do real:

"EI animal resuelve problemas, pero no piensa en un sentido

humano; y el animal se comunica, pero no habla en un sentido

estricto" (Pinillos, 1988:52)

No caso do humano o estímulo, non é simple afección, é

sentimento. O Ser Humano ten unha "habitude", un xeito de enfrontarse ás

cousas de carácter distinto ó animal, non se enfronta a elas como estímulo

senón como realidades. Realidade é o xeito de "quedar" o obxecto no humano,

é mera actualidade. As cousas non quedan no humano como simples

estímulos senón que aprehende intelectualmente como realidade:

4 Os tres mundos de Popper son: mundo 1(dos obxectivo, de cousas materiais), mundo
2: (mundo subxectivo, das mentes e as ideas) e mundo 3: (mundo das estructuras obxectivas
producto do espíritu humano, productos da mente).
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INTELIXENCIA. Non é simple afección tónica, é volición. O humano opta

pola realidade que él quere, busca a realización.

Este discurso. sobre o animal parece cargado de menosprecio e

desconsideración cara o que a vida animal é. Nada máis lonxe da nosa crenza.

O biolóxico non ten unha consideración negativa, nen o instintivo ten que

referirse a mediocridade. Moitos son os comportamentos "biolóxicamente"

pautados nos animais que fan parte da nobre galería de valores humanos que

as persoas deberíamos ter no noso acervo: o amor dos paxaros polas súas

crías, a lealtade dos cans, a mesura no consumo dos camellos, e en xeral: a

armonía e equilibrio co ecosistema natural. O que acontece é que o Humano

na sua evolución, transgrediu eses patróns biolóxicos, unhas veces con

criterios adecuados: amor, creatividade, solidaridade..., e outras veces errou

no seu camiño: envexa, consumismo, propiedade... .

"Justo en el momento de su máximo progreso ocurre que esta

cultura científica, aparentemente todopoderosa continúa siendo

manejada por un ser humano moralmente frágil, sujeto a regresiones

y anomalías afectivas que lo pueden pooner en el trance de hacer un

uso irracional de la fuerza aniquiladora que su"neocortex" es capaz

de desatar" (Pinillos, 1988:152).

Neses momentos é quando a Intelixencia do home é cuestionada a favor

do cerebro reptiliano animal, menos agresivo coa orde natural na que fomos

creados.

O camiño será aquel que incorpore Valores Humanos que

contribúan para un Mundo máis xusto é feliz, para todos e cada un dos

Seres que o habitan. Difícil, pero é o único horizonte que nos fará camiñar
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cara algunha parte, aínda que non saibamos ben como, pero, cando

^ menos camiñaremos na búsqueda de algo mellor. Esa é a utopía.

N

II.5.4. A CORPOREIDADE: CAMINO DA MOTRICIDADE

Ó longo da filoxéneses o homínido foi evoluíndo cara unha maior

complexidade. Cando a sensibilidade non foi suficiente para él, xurdiu por

"esgallamento" a Intelixencia sentinte. O enigma dun proceso progresivo de

complexidade, no que o complexo emerxe a partir do simple. O humano

emerxe como realidade complexa do homínido, do primate. A emerxencia

dunha nova orden "psíquica" que Ile permite colocarse como "realidade" para sí

mesmo e enfrentarse ás cousas como realidades. Xa ese corpo non será máis

materia, senón vida persoal. Expresión única dun Ser que é persoalidade

por ser corpo, non persoalidade que ten un corpo.

Ser Humano consiste na actualización das potencialidades da nosa

materia nun nivel estructural inédito e según un modo esencialmente novo na

dinámica do cosmos, que Zubiri denomina técnicamente "elevación e brotar

desde". O home "da de si':

"Esta estructura superior no consiste pues en una especie de

esfuerzo por liberarse de la materia, como si la psique estuviera

encarcelada en el cuerpo. Sino que consiste en una estricta

elevación desde de sí misma; es hacer que la materia misma esté

haciendo su propia superación. Es una elevación." (Zubiri, 1986:

474). ^

A motricidade do humano é aquela que aborda á materia biolóxica

do Ser Humano na súa capacidade autopoiética de facer emerxer

^ ^
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relacións que non están contidas de por sí no sustrato material, senón

que por necesario esgallamento constituíronse en actividade intelixente,

sentinte...

"Na motricidade humana, a primeira evidencia é o corpo. Mais un

corpo que «excede o corpo físico obxectivo, pois o corpo manifesta

un exceso de vivir encarnado, o que require pensa-lo, non do

exterior, senón desde dentro»" (Sergio, 1999:27)

O propio da motricidade é eleva-lo material á conciencia de ser real. O

biolóxico ó simbólico. O Corpo á corporeidade. Non se trata de pensar e

sentir, senón de querer e actuar:

"la mente que piensa y siente, sólo como fenómeno se percibe a sí

misma; la mente que quiere y actúa se pone a sí misma como cosa

en sl" (Zubiri, 1986:65).

^ Iso é a conciencia Humana, conciencia de querer ser, a conciencia é

sempre conciencia de algo. Ese algo é para nos conciencia de ser

corporeidade: "la vivenciación del hacer, sentir, pensar y querer". (Zubiri, 1986).

Así, sí según Zubiri podemos identificar corporeidade con Humanes: A

conciencia de Ser Humano, de ser corporeidade, sería a conciencia de estar

actuando con intención, de querer algo polo que actuar.

Cando esa corporeidade maniféstase en acto, falamos de

motricidade: Os momentos nos que nos movemos con conciencia para

ser máis humano, iso é motricidade.

O corpo das persoas maiores non escapa a esta circunstancia. O corpo

das persoas non é ríxido por ter unha estructura biolóxica determinada, o corpo

.
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non deixa de ser vital por te-la súa estructura fisiolóxica máis vella. O corpo vai

a vello cando matamo-la súa corporeidade, cando negámoslle a infinita

posibilidade de crear sobre él, de dotalo de significados, de explora-los seus

sentimentos, de trascendelo coa nosa intelixencia. A corporeidade das,

persoas maiores, é a corporeidade que recolle e actualiza o corpo físico

cos coñecementos e emocións labrados ó/ongo da vida. A corporeidade

da persoa maior non é un deserto, senón que é un campo fértil de

experiencias, de pontos de partída, de cousas sobre as que crear, sobre

as que sentir. A corporeidade da persoa.maior, é unha corporeidade para

ser amada, disfrutada, escoitada, respectada, coidada...A corporeidade da

persoa maior é o recoñecemento á vida, -ó valor da experiencia humana.

A motricidade humana, polo tanto, non é estimulación (afección-

incitación-resposta), a motricidade humana é realización, é volición: o humano

querendo unha outra realidade (Sergio, 1994). É o movemento do home

encamiñado a satisface-lo seu sentimento da "realidade". É movemento volitivo

para autoposuirse actuando sobre a realidade, non sobre o estimulante. A

motricidade é movemento intelixente.

"Nunha ciencia humana, trátase do fenómeno humano. Na C. M. H. o

que se estuda é a«virtualidade operante» (Merleau-Ponty), é a

«virtualidade para o movimento centrífugo (e centrípeto) de

personalización» (M. Sergio), é a calidade de «actualización» das

potencialidades, a transcendencia humana no seu sentido máis

pleno. É, portanto, un obxecto de estudo fascinante porque nos leva

mesmo para o camiño da verdadeira posibilidade do coñecemento,

porque lanza o home para dentro de sí mesmo" (Feitosa, 1999: 64).

Este é o obxecto de estudo que ven a definir e demarca-los enunciados

básicos que permiten o xurdimento dunha nova ciencia:
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•

"Emerxeu pois a Ciencia da Motricidade Humana como resposta á

necesidade de estuda-los movementos humanos; os principios e os

fins de tódolos xestos que o Home deseña no espacio ó longo da

súa vida" (Do Rosario, 1999:41).

. A labor desta ciencia nova é inmensa, como diría Edgar Morín,

"descubri-lo real escondido":

"E, devemos claramente recoñece-lo, inmensa é a tarefa que lle

cabe (a motricidade humana). Basta atender a que, do nacemento á

morte, os millóns de movimentos que o Home executa, e que lle

permiten coñecerse a si mesmo, coñecer o medio en que vive,

coñecer os outros, coñecer forma de sobrevivencia, coñecer a dor,

^ coñecer o pracer e ó mesmo tempo lutar para saír de sí mesmo, son

só parcialmente estudados" (Do Rosario, 1999:34).

II.5.5. A ONTOXENÉSES COMO SUBTENSIÓN

DINÁMICA

O humano enfréntase ás cousas de xeito "intelixente". Pero esta

característica non é xerárquica con respecto ás propiedades adquiridas na súa

cosmoxénes e filóxéneses. Segundo isto, o simple manteríase como simple: o

corpo sería sustrato material do mesmo xeito que no animal, pero segundo a

recursividade hologramática, o corpo humano non pode ser máis sen ser

subxectividade, intelixencia, consciencia, autosuperación, proxección..:Como

afirma Prigogine e Stengers :
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"Tal vez unha das leccións mais interesantes do descubrimento das

complexidades sexa a que nos ensina a descifra-lo mundo onde

vivemos sen someter á idea dunha diferencia xerárquica entre

niveis" (Brandáo Cavalcanti, 1997:144).

Lembremos que na evolución, en virtude da esencial condición dinámica

e evolutiva da materia, cada un dos seus estados esixe de enteiro de sí mesmo

un nivel estructural novo e máis complexo, máis elevado "esixencia de

novidade" (Zubiri). Pero a novedade evolutiva non anula ás propiedades

sistemáticas das estructuras precedentes, asumeas de tal xeito que

convenientemente adecuadas ó novo nível estructural, siguen participando da

súa actividade, activas en "subtensión dinámica" ^

"EI dominio del sentir es inmensamente más vasto que el del inteligir.

^ La casi totalidad de las acciones del hombre son animales, esto es,

^el hornbre ni necesita ni puede hacerse cargo de lo que cada célula

siente ^ ni de la transmisión sináptica. Si así fuera, el hombre no

podría ni empezar a vivir" (Zubiri, 1996:32)

.

Isto é unha xustificación do mantemento, para o estudoso da

motricidade, do interese polo corpo que interesa a anatomistas, fisioloxistas e

médicos:

"Quien prétenda explicar cómo un individuo se comporta limitándose

únicamente a describir su psiquismo se equivoca tanto como quien

pretenda que basta con medir su ritmo cardíaco o el nivel de sus

hormonas" (Dantzer, 1989:35).
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É o corpo obxecto de reflexos, pulsións, catarsis, xogo... A motricidade

incorpora estas estructuras, pero debe trascendelas cara a mellora do ser

humano.

"A plenitude desa corporeidade será vivida en primeiro lugar sobre

os signos da abundancia. A corporeidade humana non pode quedar

presa de suas necesidades primarias. Esa instancia fai parte da

esfera animal. A corporeidade da abundancia é aquela que se

desenvolve liberta das leis da necesidade" (Santín, 1999:68).

Esta idea queda reflexada na ilustración n°2.: Non é unha exposición

xerárquica, senón hologramática, porque en cada un das sustantividades e

notas constituíntes do ser humano (corpo, movemento, motricidade e

corporeidade) están presentes as outras. Nun sentido horizontal o Ser Humano

é entendido como un animal Humano, unha unidade dual orgánica e psíquica,

de estímulo e realidade. O humano non deixa de ser animal polo feito de^ ser

Humano, só que "da de si' unha orde estructural novedosa, inédita, non contida

no sustrato material. O animal agota a súa existencia no sustrato más

"biolóxico", máis orgánico e estimúlico. O humano vai máis alá, chegando ó

sustrato "orgánico e psíquico", "estimúlico e real". Nun sentido ascendente

vertical, o humano é corpo e movemento na súa manifestación da "ex-tructura".

No momento en que esta "extructura" é condicionada pola intelixencia sentinte,

transfórmesa nunha unidade dual de aspectos máis psíquicos e simbólicos:

corporeidade e motricidade.
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Ilustración 2: A Corporeidade e a Motricidade como holograma.
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II.5.6. SISTE MA H U MANO RESU LTANTE

"EI soporte se hace mundo y la vida,
existencia a medida que crece la solidaridad entre la mente y las manos

en proporción a como el cuerpo humano se hace cuerpo consciente,
captador capaz de aprender, transformador del mundo y no

espacio vacío a ser llenado por los contenidos"
^ Paolo Freire

O humano é sistema, é unidade dun constructo de notas. Toda cousa

real (e o Ser Humano é cousa real) ten así un "in", a unidade primaria do seu

"de", e un "ex", las "notas-de". EI "ex" de aquel "in" é o que formalmente

constitúe á estructura. Non debemos caer no erro de pensar que é unha

unidade de sustancia, senón unha unidade sustantiva de notas, unhas de

carácter físico-químico, outras de carácter psíquico. O home non ten psique e

organismo, o home é psíquico e orgánico.

O"ex" do humano é o seu corpo (a súa estructura), mais no momento

que ese corpo é considerado como unidade sustantiva de notas "ex" e"in" do

ser humano, xurde a corporeidade. A manifestación externa dese "ex" é o

movemento, mais a unidade sustantiva de notas "ex" e"in" desa manifestación

é a a motricidade.

Na dimensión do. Humano o corpo é duplicidade, no sentido de ser corpo

obxecto e corpo suxeito. Corpo obxecto como potencia, corpo suxeito como

corporeidade, emerxencia hologramática do sistema humano.

"Corporeidad no es aquí el abstracto de algo que fuera "un cuerpo °,

sino que es el abstracto de "corpóreo'; esto es, un carácter que

pertenece al sistema psico-orgánico entero ". (Zubiri, 1996: 62)
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Corpo e movemento operan no Universo como consecuencia mesma da

súa existencia; corporeidade e motricidade operan no Universo como

consecuencia da existencia do Humano.

Atomista ou holista, holista ou atomista... A parte está no todo, como 0

todo está na parte (principio hologramático de Edgar Morín, orden

implicada de Bohm ou "respectividade interna" de Laín Entralgo); a forma

e a estructura do obxecto enteiro están dentro de cada rexión, estas

estructuras desdóbranse para darnos outra vez unha imaxe:

^ Corpo é materia en subtensión dinámica coa súa enerxía potencial.

^ Movemento é enerxía en subtensión dinámica a un corpo. O movemento

presupone o corpo.

^ Todo sistema vivo posúe unha estructura de materia e enerxía. Todo

sistema vivo ten un corpo e movemento.

^ A corporeidade xurde do corpo elevado polo psiquismo: intelixe.

Presupón ó movemento e ó corpo.

^ A motricidade xurde do movemento do corpo corporeizado. Presupón

á corporeidade, o movemento e o corpo.

No Ser Humano estes aspectos son dialóxica e recursivamente

coexistentes. Existe un salto cualitativo no corpo humano frente ó animal

que permite dicir: "Eu son corpo", porque o corpo do home non é posible

sen a sustantividade da corporeidade. Eu son corpo corporeizado e

motríceo. Un animal é^corpo material "quisitivo". O enfrontamento co seu corpo

para o humano é "proxectivo":

- Concibe unha idea do real non existente dende a percepción real do

existente. ^

- Transforma en símbolos os signos obtidos na percepción da

realidade e a situación.
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- Capacidade para senti-las cousas non como simples estímulos,

senón como realidades, entes "de seu".

- Socialización como unha tendencia a compartir, a amar.

- Ensimismamento.

Admitimo-la afirmación "fenomenolóxica": Eu son corpo (Merleau Ponty,

1975), dende o momento que se entenda ese corpo como holograma do

Sistema Humano (Morín, 1997). Rexeitamos esa afirmación se ese corpo, pode

ser unicamente a"estructura material" que sobrevive tra-la morte. Entón "Eu

non son corpo", preferimos dicir, que no caso humano "Eu son

corporeidade". ^

II.5.7. MOTRICIDADE E INDISPENSABLEMENTE

H U MANA.

Ser humano é compromiso coas superacións das virtudes que nos fan

evolucionar máis. O que se alonxe desta motricidade debe ser considerado

pseudomotricidade.

Lóxicamente existen manifestacións na motricidade do humano que non

requiren en sí mesmas unha intelección, do contrario non "poderíamos nen

comezar a vivir". Esas manifestacións constitúen o espectro simple da

evolución por esgallamento que permitiu o nacemento da intelixencia humana.

Pero actuar sobre isto non é actuar para o home, é actuar para o animal

que o home é. Hai filósofos que apuntan que o Home nace con potencialidade

de Ser Humano, pero que únicamente coa educación esta potencialidade

transfórmase en realidade (Savater, 1997), (Laín Entralgo, 1995), (Delgado,

1994), (Maturana, 1996), (Sergio, 1994). .

.
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Nos participamos desta crenza, porque nela atópase tódala capacidade

de "autotrascendencia" e a"autosuperación" do humano con vistas a súa

optimización humanística. A educación é a responsable de fornecer esta ansia

de mellora, de ser distintivamente máis humanos nunha sociedade mellor.

Segundo as investigacións actuais as persoas máis evoluidas e

autorrealizadas caracterízanse por:

- Participan sen excepción, nunha causa exterior ós seus propios

intereses, en algo fora de si mesmas. .

- Son persoas que traballan con devoción como se fose unha misión.

- Traballan seguindo unha chamada do destino, amando

verdadeiramente o que fan, de xeito que a dicotomía traballo/pracer non existe.

- Están máis motivadas para colaborar e para servir. ^

- Son máis solidarias porque se realizan na autotrascendencia.

Tódalas manifestacións de movemento que se alonxen desta finalidade

humanista (inherente a condición de Ser Humano), son consideradas de

"pseudomotricidade"(Trigo and colaboradores, 1999). A existencia da

motricidade non implica únicamente consciencia e intelixencia, senón

compromiso para o progreso como Ser Social.

^Qué pasa entón coa motricidade propia do neo-nato ou do pre-nato?.

Nesas circunstancias, estaremos entrando na polémica de considerar se eses

"movementos" deben ser considerados motricidade ou se quizais deberíamos

facer unha distinción entre "protomotricidade", "neomotricidade" e"motricidade"

(Ruíz Pérez, 1994). A nosa idea camiña máis no segundo presuposto. A

motricidade ten como fundamento a"conciencia", a aprenhensión da realidade

para proxectar sobre ela. No caso de que a persoa móvase como satisfacción

estimúlica, estaremos equiparando isto ó movemento animal. Non

esquencemos que eses movementos son parte indispensable da evolución
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ontoxenética para constituírse en Seres Humanos. O único que pretende é

caracteriza-la motricidade como manifestación dinámica de "intelixencia

sentinte".

II.5.8. PAIDOMOTRICIDADE

A mudanza de pel que está a vivir a tradicional "Educación física" pasa

por unha mudanza na súa denominación:

"Si empregámos a expresión educación física é porque a ruptura con

o sentido común pasa pola construcción dunha linguaxe nova, xurde

un desencontro entre o facer e o dicir, dado que a educación física

non se limita ó físico e pretende abarcar por enteiro ó home e a

tódolos homes...no movemento intencional da trascendencia, ou

sexa, no movimento de significado mais profundo" (Sergio, 1999:16).

O compromiso educativo coa motricidade ven a ser recollido polo

ramo pedagóxico da Motricidade. Nos imos denominalo

Paidomotricidade. Xa a"educación física, ou a educación polo movemento,

ou a educación corporal (chámenlle o que entendan) remiten, polo seu

voĉabulario, para unha área de coñecemento que as antecede e as

fundamenta" (Sergio, 1999). Esta área de coñecemento é a pedagoxía, pero

sen existir unha investigación de base sobre o que é"o movemento humano

consciente, a motricidade" non terá moito sentido a existencia dunha

"educación física", porque non é o físico o sustrato sobre o que a educación

pode exercer unha acción, buscando finalidades humanísticas:

"Poderá perguntar-se o que queda da Educación física, sen o físico

e o fisiológico, e a resposta ven desta forma: ^ e que queda da
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educación física, sen o intelectual, o espiritual e o social?" (Sergio,

1999:17).

Como afirma Ana María Feitosa:

"Hai unha tendencia para confundir motricidade humana con

movimento humano. A educación física non distingue as duas ideas

e presenta os dous términos como sinónimos, ambos co sentido de

movemento: desprazamento dun obxecto no espacio, neste caso,

desprazamento do corpo humano no espacio': (Feitosa, 1999:68)

,.

Pero vimos de apontar que a Motricidade é algo máis que esta

obxectividade. Calquer intervención coa motricidade con intención

consciente para o desenvolvemento humano que se vehicule a través da

experiencia da corporeidade será considerada como Paidomotricidade.

Cando a través da diversión significada (ludomotricidade), do traballo

significativo (ergomotricidade) ou da combinación do esforzo e diversión

(ludoergomotricidade) pretendemos establecer un proceso de ensino-

aprendizaxe, será denominado Paidomotricidade (Trigo and colaboradores,

1999). Esa é a proposta de intervención que nos pretendemos adaptar ás

necesidades das persoas maiores, unha proposta pedagóxica para a vivencia

dunha corporeidade cultural e intelixentemente considerada.

No noso caso concreto, a Paidomotricidade terá como obxectivos

facilitar ás persoas maiores o seu desenvolvemento, mediante a vivencia

significada de experiencias corpóreas. Un corpo que non será máis "un corpo

vello que temos", senón que serán eles mesmos. Unha corporeidade que é a

nosa vida, unha vida que é longa e repleta de coñecementos, uns

coñecementos que son fonte de comunicación, unha comunicación que

nos coloca ante retos, aprendizaxes, emocións, dificultades, sorpresas...
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colócanos ante nos mesmos como fonte de realización, unha realización

que é a felicidade. .

"Temos así que, en cada momento, a actividade corporal proposta

debe respetar a herdanza recibida, que é marxinada por estructuras

biolóxicas e sensoriais que condicionaron a creación e o

desenvolvimento de hábitos motores e de estructuras cognitivas e

propoñer novas e enriquecedoras formas de relación co exterior.

Onde están outras persoas, outros obxectos, outras cores, outros

sons, outros períodos de tempo, outros cheiros, outros paladares,

etc. " (Do Rosario, 1999: 55).

Vivir sen recoñece-la nosa dimensión física é renunciar a vivir con

plenitude a dimensión afectiva, social e cognitiva. Cando a persoa perde a

relación co seu corpo, perde as posibilidades de expresión afectiva, de

comunicación a través do tacto, do pracer da satisfacción do movemento, do

equilibrio tónico-postural necesario para unha estabilidade nerviosa, négase ás

posibilidades de aprendizaxe, porque o corpo é o vehículo único para

aprehende-los estímulos dun xeito significativo. Un corpo abandoado, non

escoitado, dexenera perceptivamente, declina motríceamente, anquilósase

nunha funcionalidade invalidante, frustante...pero o máis importante: perde a

súa integridade persoal, porque non se recoñece como tal, vive extranxeiro e

hóspede nun "corpo" materia que Ile escraviza e entristece. Ese o verdadeiro

risco da vellez, "sentirse vello".

Ana María Feitosa (Feitosa, 1999) nos amosa dun xeito precioso, cales

deben se-los principios norteadores da acción científico-pedagóxica en forma

de nove pares. A nosa simpatía pola calidade humana e profesional desta

muller anímanos a facer eco da súa filosofía para a nosa intervención coa

Paidomotricidade:

.
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ntegridade - Honestídade.

2- Autoconsciencia - Heteroconsciencia.

3- Sentido da Vida - Evolución.

4- Auto dísciplina - Autoliderazgo.

5- Liberdade - Responsabilidade.

6- Sinerxia - Interdependencia.

7- Cinefantasía - Visualización.

8- Autoestima- Altruísmo

Amor Incondicional-Cosmoética.

1- Integridade - Honestidade: Aquelo que somos transmí^ese

de forma moito máis elocuente do que calquer discurso que

podamos proferir. . ^

2- Autoconsciencia - Heteroconsciencia: A consciencia de sí,

a consciencia reflexa é unha condición do home.

3- Sentido da vida - Evolución: Todo Ser Humano é unha

conciencia en evolución. Cada Ser Humano é único e non está

só. O sentido da vida é o coñecemento e o servicio. «O que

conta na vida é realizar algo significativo»

4- Auto-disciplina - Auto-liderazgo: Auto-disciplina non é o

recalcamento dos desexos, máis a consciencia da

responsabilidade, a consciencia das causas e consecuencias

dos nosos actos. É a capacidade de definir prioridades e de

cumprir promesas feitas a sí mesmo. ^

5- liberdade - Responsabilidade: A liberdade reside no

momento máxico entre o estímulo e a resposta, no momento

en que o suxeito exerce o seu poder de decisión, de elección.
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Esta oportunidade preséntasenos constantemente, e da nosa

capacidade de decisión depende o mundo que creemos.

Tódolo que existe na nosa vida e no noso ciclo ^ de influencias é

da nosa responsabilidade, ten a participación do noso poder

creador. .

6- Sinerxia - Interdependencia: A sinerxia é^ o fenómeno de

traballar en grupo utilizando a enerxía de cada un dos

elementos e do ambiente para alcanza-los obxectivos

previstos. No traballo realizado con sinerxia o resultado

expresa claramente que o todo é moito máis do que a suma

das partes.

7- Cinefantasía - Visualización: A cinefantasía é a dimensión

infinita do posible, que fai parte da motricidade humana, unha

vez que o home é un ser práxico en permanente abertura á

trascendencia. A cinefantasía é inseparable da visualización

creativa, sendo este o primeiro momento para a realización do

soño.

8-.. Auto-estima - Altruísmo: Tódolo coñecemento, cando

ultrapasa o nivel da información aproxímase ó

autocoñecemeñto, e este colócanos diante do misterio da

vida.

9- Amor incondiciont^l - cosmoética: Este principio sitúase no

espacio hiperfísico (Chardin) do coñecemento. Cando este

principio é vivenciado tense ĉonsciencia plena de estar

actuando de forma armonizada consigo mesmo, co outro, coa

natureza e co ^ cosmos. É o recoñecemento da nosa

multidimensionalidade.
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Ilustración 3: A vida humana

Segunda parte: 11: Fundamentación teórica
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II .6 . ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
"Nunca se podrá hacer un verdadero cambio

si no es a través de
la plena participación de las personas interesadas' :

Marchioni

Falamos de animación sociocultural, non para explica-lo concepto en

xenérico, senón para entende-lo que esta "tecnoloxía social" ten para aportar á

intervención con persoas maiores. Falar de animación sociocultural, remítenos

de inmediato a falar dun tempo, dun espacio, dun marco educativo onde

realizar ese tipo de práctica. Por iso comezamos ubicándoa dentro do tempo de

vida, para saber cando e porqué estaremos facendo animación sociocultural

coas persoas maiores.

II.6.1. O NOSO TEMPO DE VIDA.

"O uso adecuado do tempo que temos de vida física consiste
en aproveitar cada oportunidade de aprender como única."

Marilu Martinelli.

Calquer actividade humana está inmersa nun tempo. A vivencia humana^

do tempo trascende o aspecto cuántitativo e cronolóxico, para imbuirse nunha

calidade subxectiva. A clásica

distinción grega entre

"Kronos" (tempo cuantitativo,

medida do cambio) e "Kairós"

(tempo percibido

subxectivamente, experiencia

persoal do tempo) suliña o

carácter polivalente do tempo

humano. O Kronos é unha

división "natural" do tempo, baseada nos ciclos planetarios: o día, o ano, as

^,
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estacións... Pero a sociedade produce un tempo baseado nos valores de cada

momento. Non existe un tempo único, homoxéneo para tódalas persoas, nen

. para tódalas comunidades, nen para tódalas culturas. O tempo é

"una construcción social, que se constituye por mediación de la

interacción social de los individuos y grupos que se hallan integrados

en una determinada sociedad" (Duch, 1997: 136).

Haberá persoas que ó facer balance da súa vida ós 90 anos terán a

impresión de ter vivido unha vida que extendida collería en 200 anos pola

inmensa cantidade de cousas que fixeron, e outras que ós 50 anos de vida

poderían ter acontecido en vintecinco, porque poucas cousas relevantes

encheron as súas horas, . unha vida que se Iles escorreu nas agullas dun

reloxio, sen ter con que enchelo. Todo depende do xeito en que eles fosen

"pintando" o lenzo dé fondo que é o tempo "Kronos". O"Kairós" é a obra

persoal que cada artista da vida fai co "Kronos". Nunha hora da nosa vida

podemos "non facer nada", ou podemos facer que esa hora valga unha vida:

emocionarnos, compoñe-la máis fermosa melodía, declararnos a nosa persoa

amada, descubri-la lei da gravidade, escribi-lo relato máis intrigante,

contempla-la máis abraiante posta de sol... Unhas veces o uso do tempo virá

condicionado polos noso estilo de vida e persoalidade: social, artista,

convencional, emprendedor, investigador, realista (Oullet, 1985); outras veces

polas nosas condicións de vida: estatus económico e social (que determina o

acceso a determinados ocios, a grupos sociais, etc.), estado laboral (xubilado,

parado, traballador liberal, asalariado, labores do fogar; estudante, etc.), estado

de saúde (válido ou asistido, hospitalizado, etc.).

Á marxe do tempo que definen os reloxios, co seu incesante Tic-tac, coa

sua homoxénea e imperturbable sucesión de segundos, o tempo das persoas

discurre na heteroxeneidade, condicionado polo xeito no que o estemos a

r
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empregar: Tempo de traballo, tempo de obrigacións fisiolóxicas (comer, durmir,

hixiene persoal...), tempo de tránsito ou estéril (tempo de transporte, de

espera...), e finalmente un tempo libre (que como veremos pode ser ocio ou

non, semiocio ou ocio creativo, trascendente ou trivial, de desenvolvemento ou

de entretemento...). .

É evidente, que para cada persoa será diferente ese tempo que queda

"liberado" do traballo, das esperas, das comidas, do tempo de sono, do aseo

persoal, dos trámites burocráticos... Ese é o noso tempo libre. A modo

exemplificador é moi ilustrativo o gráfico n° 1, onde se recollen os datos da

revista Muy interesante (1997) sobre o uso do tempo calculado en anos.

Gráfico 1: Uso do tempo de vida

dormir 25; ver N 8,3; trabajar 7,5; comer 6; limpiar la casa y esperar 5;
asearse 4,1; soñar 4; leer libros 6;9 meses; hacer deporte 4,4 meses.

deporte

0 5 10 15 20 25

n leer libros

0 soñar

® asearse
esperar^

n limpiar casa

^ comer

^trabajar

n ver TV

®dormir

Ó chegar á idade de 65 anos (ou antes) existe en moitas ocasións unha

modificación con respecto ó tempo de vida da época adulta (se é que

desenvolveu unha profesión diferente das labores domésticas, cousa que na

xeración actual de maiores non sucede de igual xeito en homes que en

mulleres). O tempo de traballo acórtase, para incrementarse o tempo libre.

Pero iso non quere dicir que tódolo tempo das persoas maiores sexa "tempo

libre", porque eles continúan a te-las súas ocupacións no fogar, as súas

xestións, etc. Existe un "mito" extendido de que as persoas maiores son

"ociosos" continuos, pero a realidada é outra, pois moito do seu tempo continúa
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.

repleto de obrigacións. Esa crenza veu determinada pola concepción "clásica"

de bipolaridade no tempo de vida: tempo de traballo-tempo libre. Hoxe en día,

afortunadamente esta dicotomía simplista foi ampliada para atende-la

complexidade do tempo humano. ^

Pero achegándonos o tempo libre... ^que é o que acontece ne ŝte

espacio de vida liberado de obrigacións?, ^onde pode a xente émpregar este

tempo?, ^tódolo tempo libre é tempo de ocio? Esta discusióñ meréĉéría todo

un ensaio, que non estamos en condicións de asumir, pero o qué ŝí imos facer^

é un esbozo do noso posicionamento ante tanta teoríá sobré as diferencias ou

similitudes entre tempo de ocio e tempo libre, entre traballo e ocio.

II.6.2. OCIO: iALGO MÁIS QUE TEMPO LIBRE?

A felicidade plena das persoas realizaríase cando existise satisfacción

no noso traballo, no noso entorno familiar e de amizade e no noso tempo libre.

Cando algúnha destas dimensións está desequilibrada é necesario compensa-

la con algunha das outras dúas. Aparentemente a dimensión do tempo libre é a

máis modificable pola vontade da persoa, por iso é un baluarte fundamental

para a estabilidade afectiva, social, psíquica e física. Máis aínda na actual

sociedade, onde os tempos das obrigacións nos conducen a situacións tan

estresantes, onde as relacións familiares estanse deteriorando por este mesmo

motivo. É no tempo libre onde as persoas teñen unha oportunidade única de

amosarse tal como eles son, onde realizarse sen as coaccións propias dos

imperativos laborais, onde desenvolve-las súas inquietudes...0 tempo libre

pode ser un lugar de liberdade para o potencial persoal, un espacio vital onde

facer realidade as nosas inclinacións máis profundas. Un espacio para facer

realidade os soños, unha vida de realización e crecemento. Pero... iatención!,

vimos de utiliza-la expresión "pode ser". ^Por qué? O tempo libre é
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potencialidade, non realización. Non todo tempo libre é ese espacio de

desenvolvemento:

"EI tiempo libre es únicamente una condición necesaria pero no

suficiente" (Puig Rovira and Trilla, 1987:19).

Desgraciadamente na nosa cultura está moi extendido un "uso", ou

mellor dito "desuso" do tempo libre. As persoas acostumamos, por causa

dunha educación deficiente, a"parasitar" no noso tempo libre, ou tamén a

realizar actividades consumistas de tempo, sen trasĉendencia formativa, sen

diverxencia: ve-la televisión, videoxogos, xogos de azar dun xeito rutinario,

excesos alcoólicos, etc. Non queremos nega-la pertinencia destas actividades,

o que queremos apontar é suliña-la propiedade do seu uso, fronte ó seu

"abuso".

Esta diferencia entre "tempo libre" banal e intrascendente e"tempo libre"

de desenvolvemento persoal é a que nos da a chave para caracteriza-lo tempo

de ocio. O ocio é a vivencia trascendente do tempo libre. Dumazedier,

caracterizou o ocio coa a coñecida teoría das 3 D: Diversión, desenvolvemento

persoal e descanso (Dumazedier, 1964), engadindo mais tarde unha S: á da

sociabilidade (Dumazedier, 1988). Outros autores expoñen tamén outras

características distintivas para que o tempo sexa considerado de ocio, coas

que nos identificamos: A existencia dun tempo non ocupado por algunha tarea

obrigada, un tempo libre aberto a decisión "libre" da persoa (Puig Rovira e

Trilla, 1987), apertura para a creatividade, e tendente a calidade de vida (Trigo

e colaboradores, 1999). En definitiva o tempo de ocio ten que ser aquel que

coriduza a persoa a un maior desenvolvemento humanista, o crecemento

do seu potencial persoal, a trascendencia cara un Ser mellor, integrado

nunha sociedade.

.
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Deste xeito quedarían excluídas do ocio pleno aquelas actividades sen

trascendencia formativa, actividades que o único que aportan á persoa é un

xeito para "mata-lo tempo", un "entretemento" trivial. Éstas poden ser

consideradas de semiocios.

II.6.3. A PEDAGOXÍA ^DO OCIO E A. ANIMACIÓN

SOCIOCU LTU RAL

Para Shopenhauer "o ocio é a existencia libre propiamente dita"

(Shopenhauer, 1965). A calidade da vellez, coincidindo con multitude de

pensadores de diferentes ámbitos (José Luis Aranguren, José Luis Delgado,

Javier Sabadá, Paulo Freire, Ana Ma Matute...) ven determinada polo secreto

da vivencia plena e fecunda do ocio. A nosa intervención educativa no tempo

libre ten que camiñar cara unha capacitación das persoas para transforma-lo

seu tempo libre en verdadeiro tempo de ocio. Este é o obxecto da pedagoxía

do ocio.

"A ocupación ^ deste tempo libre é determínada, profundamente polo

nível de educación e pola categoría socio-económica profesional,

tendo pouca importancia a idade en sí (Silva Dias, 1999:26).

.

Procurar que o tempo libre das persoas maiores sexa un momento de

fruición persoal, de camiño volitivo cara á superación. A simple satisfacción non

provoca autosuperación, porque se limita a atende-las necesidades percibidas.

A pedagoxía do ocio ten que procurar, ademais, abri-las persoas maiores a

novos retos, a novas perspectivas que os manteñan nunha dinámica de

actividade, a continuar vivindo con ilusión, a non claudicar da vida porque o seu

tempo de producción laboral terminou. A pedagoxía do ocio é a pedagoxía

dó humanismo, que buŝca no home algo máis ca súa productividade
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material e cuantitativa, para traballar cos valores e capacidades que nos

^ fan auténticamente humanos: a emoción, a estética, a afectividade, a

creatividade, a sensibilidade, o lúdico, a fantasía, a comunicación, a

cooperación...

Este tipo de intención pedagóxica, cando adquire a dimensión de

proxecto de intervención, con eSixencias técnicas e metodolóxicas operativas

para a"acción" vai ser denominada como "animación sociocultural" (Caride,

1992). Abaixo expóñense as relacións existentes entre ésta e a pedagoxía do

ocio (educación social).

Esquema 2: Relacións entre educación social e animación sociocultural

Pedagoxía Xeral

^
Pedagoxía Social

^

Educación Social

^^^
Animación

Sociocultur

Educación

de adultos

(Ventosa, 1992:23)

Educación

Especializa

Formación

Laboral

Queremos agora acollernos á"animación socio-cultural" como

denominador da nosa intervención, porque ^no marco do seu desenvolvemento

atopamos finalidades comúns no proxecto integral de autorealización persoal e

social a través dunha motricidade plena. Non o facemos para "enclicharnos",

porque precisamente a filosofía da que xurde a"animación sociocultural" é

contraria a rixidez do paradigma. A estructura á que se acolle aseméllase^a esa

ósmose ecléctica desexada, a esa interrelación de paradigmas en aras a un fin

(frente á interrelación de fins para adecuarse a un paradigma). -
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"Es entonces cuando, el pluralismo teórico permite destacar la visión

compresiva del saber; su complejidad y empatía con las realidades

sociales, desarrollando el sentido crítico y propositivo de!

conocimiento desde la diversidad metodológica y el diálogo

transdisciplinar" (Caride, 1997. 45). ^

.
Non é unha ciencia, senón que autodenomínase tecnoloxía social

(Ander-Egg, 1987; Quintana, 1992; Froufe and Sánchez, 1994; Trilla, 1997)

"Los campos de intervención socioeducativa se van multiplicando.

Consideramos que la Animación, como tal, es una tecnología sin

contenido propio, que puede aplicarse a ámbitos diversos; cuando

se aplica a tareas de educación social cobra, a nuestro entender,

una dimensión socioeducativa, y en este sentido la relácionamos con

la educación social. "(Quintana en Mañós, 1998: 25).

Dice a UNESCO que:

"A animación sociocultural é o conxunto de prácticas sociales que

teñen como finalidade estimula-la iniciativa e a participación das

comunidades no proceso do seu propio desenvolvemento e a

dinámica global da vida socio política na que están integradas"

Pero existen múltiples definicións da animación socio-cultural, tal como

recolle Ezequiel Ander-Egg (Ander-Egg, 1987), ou outros autores (Puig Rovira

and Trilla, 1987; Quintana, 1992; Ventosa, 1992; Saenz Carreras, 1997; Trilla,

1997), que o lector pode consultar para máis información. A pesar da súa

diversidade en todas elas atopamos estes aspectos:
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• Conxunto amplo e diverso de actividades que se desmarcan dos cauces

académicos e elitistas de producción e transmisión da cultura.

• Interveñen na práctica social, que se xera entre o axente que a promove e

os destinatarios activos (persoas maiores no noso caso).

• Concebida como instrumentos metódicos e elaborados dun proceso

intencional. ^

• Camiña á consecución dun proxecto de función social na comunidade:

Í Desenvolvemento da dimensión cultural dos maiores (desenvolve-la

creatividade, facilita-la expresión cultural, coñece-lo folklore e as

tradicións populares...)

Í Desenvolvemento da dimensión social, da participación e o

asociacionismo (movilizar, axudar ós oprimidos, mellora-la calidade de

vida, incrementa-la participación na xestión social e cultural..:)

Í Desenvolvemento dos aspectos persoais e educativos dos maiores

(potencia-la súa autonomía persoal, tanto física como psíquica;

formación permanente, iniciativa persoal, expresión de valores e

necesidades, desenvolvemento dos potenciais, emancipación...)

Coincidindo con^ Yanguas e Leturia, (Yanguas and Leturia, 1996)

acollémonos á actividade sociocultural das persoas maiores que "Engloba los

aspectos educativos y de acceso a la cultura desde la formación, desde la

información y desde la creación de cultura propia". Unha mención especial

merece o tema que se definiu como ocio terapeútico (Yanguas and Leturia,

1996) ou animación estimulativa (Mañós, 1998): "Utilización del tiempo libre del

.

i
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sujeto para la realización de actividades que mejoren, refuercen y rehabiliten

funciones cognitivas, estado de salud, relaciones sociales, etc."

Este tipo de función revélase como fundamental para as^ persoas

maiores, que ansían combati-lós posibles efectos negativos do avellentamento

fisiolóxico gracias a unha actividade que actúe de "activador" e"prevención",

pero que sexa algo máis que unha simple terapia médica, que incida tamén no

seu benestar social e afectivo.

II.6.4. O OCIO E A EDUCACIÓN

"Es cierto que algunos jubilados se mueren de tristeza
al no poder presentarse en el trabajo cada mañana, .

y que los fines de semana con sus horas de embotellamiento
en las autopistas indican los esfuerzos desesperados

que hace /a gente para pasar el rato,
pero esto son síntomas de un nivel de educación

pensado para una sociedad de trabajadores e^cientes.
Cuando la educación se piense y dirija

a formar una sociedad de trabajadores semiociosos,
la gente estará preparada para invertir sus horas de ocio

y sus años de jubilación."
Luis Racionero

Traballar menos, significa dispoñer de máis tempo de ocio. A coñecida e

polémica obra de Racionero no 1983 (Racionero, 1998), colocábanos diante do

cambio social do milenio: "Del paro al ocio". Segundo esta visión da sociedade

futura, non hai que preocuparse do paro ou do traballo, senón de cómo

aprender a vivir sen traballar: educación para o ocio.

" Que no se nos diga que somos utópicos, porque la utopía es

precisamente empecinarse en mantener el pleno empleo a 40 horas

semanales, cuando enormes fábricas automatizadas emplean 10

operarios donde antes se ocuparían un millar." (Racionero, 1988: 15)
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Este cambio radical, non é cíclico nen cuantitativo, senón un cambio de

pel, un cambio cualitativo.

"Tarde o temprano la realidad se impondrá a los prejuicios, mitos y

fórmulas que arrastramos de cuando la sociedad no había iniciado

aún su mutación. Entonces, la gente reclamará medidas drásticas,

los gobiernos comenzarán a tantear la suerte con cambios en la

legislación, las empresas necesitarán reformas y la piel nueva saldrá

a la superficie" (Alba, 1997:63)

^Por qué colocamos na nosa reflexión o tema do paro, ^ cando as

persoas maiores son precisamente aquelas que xa non se ven afectadas polo

fenómeno do desemprego? Porque aínda que, este colectivo na actualidade,

entra nunha etapa de xúbilo ó chega-los 65 anos, sobre as súas cabezas

rondan condicionantes íntimamente relacionados: a ausencia de ocupación e

actividade, a incapacidade para desenvolver un tempo de ocio pleno, a perda

da autoestima e a marxinación.

Tanto os parados como os xubilados non foron educados para

converti-lo tempo de ocio en fonte de realización persoal, nun xeito de

vida, tan pleno e con sentido como o tempo de traballo. Esta realidade é

moito máis acusada (nas actuais xeracións de persoas maiores) nos homes. As

mulleres, en moitas ocasións son capaces de realizar unha adaptación moito

máis natural a súa vellez ó non existir unha ruptura tan marcada (vida

laboral/vida xubilada), e segundo algúns estudosos existiría na muller unha

maior facilidade para afronta-lo cambio debido a que os viven dun xeito máis

constante o longo da súa vida (menarquía, menstruación, embarazo...). Estas

contínuas transformacións quizais p^rovocaron que as súas estructuras mentais

fóranse enxendrando nunha "amalgama de metamorfoses contínuas". Ás veces

manifestacións deste tipo son .unha arma de dobre fío. Poden doadamente
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"transmutarse" en afirmacións de corte "neofacista", euforia desaforadamente

"feminista". Para evitar ese risco, manifestamos a nosa crenza dunha

interacción de factores biolóxicos e ambientais. ^-

Pero o futuro vai precisar dunha reconsideración do tempo de ocio.

Rematou o xeito de ser "vivido como mero tempo de non traballo" (Munné,

1992). Os estados de frustación derivados da mentalidade calvinista que

considera ó traballo productivo e ó ocio totalmente improductivo son

anacrónicos e perxudiciais cara un futuro próspero.

Este tipo de cambio só pode ser exercido pola Educación.

"La conclusión es que las ciencias de la educación deben

profundizar en una educación interactiva para que la última fase de

la vida humana alcance su desarrollo y plenitud. Los elementos

prácticos que deben intervenir en este proceso educativo son:

Construcción de un discurso positivo sobre la vejez, formación de

profesionales y creación de toda una infraestructura en la que los

mayores puedan aportar sus experiencias por una parte y por otra

aprender a participar y vincularse en su contexto social." (Sanchez

Garcia, 1996). .

a

Os programas de preparación para a xubilación, ou os dirixidos

exclusivamente as persoas maiores, non deben se-lo único medio para

prepara-las persoas cara á súa vellez, senón que debe ser tódolo sistema

educativo e social:

"Los problemas sociales son siempre problemas culturales porque

tienen ..que ...ver con los mundos que construimos en la convivencia.

Por esto, la solución de cualquier problema social siempre pertenece
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al dominio de la ética, es decir, al dominio de seriedad en la acción

frente a cada circunstancia que parte de aceptar la legitimidad de

todo ser humano, de todo otro, en sus semejanzas y diferencias"

(Maturana, 1996:18)

Debe comezar, obviamente pola infancia, na escola e na familia débese

educar ós nenos e nenas no respecto ás persoas, simplemente pola súa

condición de persoa. De ahí a relevancia dos programas de interacción

xeracional (Martín García, 1994) nun rol activo da persoa maior é trascendente

para modifica-los estereotipos que se asimilan sobre a vellez ó longo da vida.

" Si queremos construir una realidad en la que defininitivamente la

edad, al igual que cualquier otro rasgo humano, biológico o cultural,

no sea un estigma para nadie, hemos de actuar sobre lo más

profundo de las culfuras, los valores éticos. Si logramos desarrollar

una ética basada en la solidaridad y en el apoyo mútuo sabemos

que la sociedad que la ampare no admitirá más casos de

marginación ni abandono" (U. D. P., 1992: 88). ^

Este é un dos aspectos máis urxentes de cara ás persoas maiores, un

aspecto que paradóxicamente non está en relación directa a eles, senón á

consideración que a sociedade ten sobre elas. As cousas son só efectivas, na

medida que pasan a formar parte do imaxinario social. A este respecto é

estupenda a narración de Marchioni:

"EI chiste de aquel loco que creía ser un grano de trigo y por ello

tenía verdadero terror de las gallinas. En el hospital psiquiátrico se le

cura y al cabo de un tiempo el loco puede volver a su casa porque

es clínicamente cuerdo. Sin embargo, después de una semana

vuelve al hospifal y al médico que le pregunta qué le pasa le
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contesta que é/ está bien, que él sabe que está cuerdo y que no es

un grano de trigo. Pero añade: "Sin embargo, doctor, las gallinas allí

fuera no lo saben" (Marchioni, 1997: 33).

•

r

Por iso nos non imos falar da educación para as persoas maiores,

senón de educación para afrontar positivamente a vellez, ou mellor dito,

afrontar humanamente a vellez. Se non existe un espacio positivo nas

consciencias humanas para as persoas maiores, é imposible que exista

un lugar adecuado para eles na sociedade. ,

UNHA PROSPECTIVA DE FUTURO

"En 1995 ós 74 anos continúo sentíndome xoven, rexeitando, non por vanidade
ou por non revela-la miña idade, os privilexios que a terceira idade desfruta,

^ por exemplo, nos aeroportos.
Os criterios de avaliación da idade, da xuventude ou da vellez non poden ser os

do almanaque. Ninguén é vello so porque naceu fai moito tempo ou xoven
porque naceu fai pouco. Somos vellos ou xóvenes en función de cómo

entendamo-lo mundo, da disponibilidade con que nos dedicamos curiosos ó
saber, conquista que xamais nos cansa e que o seu descubrimento zamais
deixanos pasivamente satisfeitos. Somos xóvenes ou vellos moito mais en
función. da vivacidade, da esperanza coa que estamos sempre dispostos a

comenzar todo de novo .e se o que facemos continúa encarnando o noso soño,
soño éticamente válido e políticamente necesario. Somos xóvenes ou vellos se

inclinamonos a non acepta-lo cambio como sinal de vida e a paralización como
sinal de morte.

Somos xóvenes na medida que loitando imos superando os nosos prexuicios.
Somos vellos si, a pesar de tener 22 anos, de forma arrogante despreciamo-los

outros e ó mundo. Imos sendo vellos na medida en que, de forma
desapercibida, rexeitamo-la novedade co argumento de que "no meu tempo era

mellor' : O mellor tempo para o xoven de 22 ou de 70 anos é o tempo que se
vive. É vivendo o tempo da forma que mellor poida, como vivo xoven':

Paolo Freire

É prudente sinalar que somos conscientes que dentro do

"homoxeneizador" conceptó de "persoas maiores" . conviven colectivos

extremamente diferenciados. Pode ser cruel e tendencioso non manifestar que

existe un colectivo de persoas maiores que ten unha realidade vital lonxe de
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poder aspirar a unha "autonomía" que Iles posibilite achegarse ó modelo

conductual que se expón ^neste traballo. Persoas que por motivos de saúde

precaria non poden supera-la satisfacción das súas necesidades básicas,

e só cando están cubertas as necesidades básicas é posible comenzar a

fañar de calidade de vida (Castro Lozano, 1995). Nestes casos a

intervención educativa ou social queda supeditada ó mantemento dunhas

condicións de vida dignas. O respecto pódese consultar no apartado 11.6.6.

"A dimensión. socioculturas na vida do home". Na nosa propia experiencia

práctica esta realidade marcou un ponto crítico de inflexión sobre a relevancia

do noso proxecto. Cando existían persoas que carecían da posibilidade

material de control sobre as súas vidas, ^qué sentido ten falar do ocio? Unha

razón que nos levou a continuar, foi a crenza que a Educación podería ser un

aspecto previsor destas circunstancias, ademais da posibilidade dunha

continuidade deste proxecto con eses colectivos unha vez madurada nun

contexto máis facilitador. Esta elección de colectivo é relatada nas conclusións

do "Vagabundeo" na parte IV. ^

Nos países industrializados e capitalistas, o lugar das persoas maiores

non está recoñecido porque ó predominar a producción material, valorízase

máis a súa incapacidade que a súa experiencia (García Mínguez, 1998). As

persoas maiores son víctimas e autores. dunha mentalidade alienada, dunha

crisis de valores. Non é un problema tanto de crecemento demográfico, de

carencias de recursos, de falta de emprego, de perigo das pensións... É

un problema de ollar cara ás persoas por criterios de valor material, e non

humano. A vellez quedou fora dos patróns de vida: ser vello é un

problema, non produce, non é fermoso, non é arriscado, non é

competitivo, non é consumista, non é innovador...

"En realidad no interesa tanto desarrollar lo que el ^ individuo pueda,

sino que tal individuo produzca, que entre en un engranaje de
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producciones que sólo las disfruta-o mejor las padece como mero

engranaje" Sabadá citado por (Rodríguez Rodríguez, 1997)

w

•

Como afirma Luhmann (1998), a humanidade xerou unha estructura

social desmesuradamente acelerada, con fin no seu propio crecemento. O grao

de control da conciencia individual é enorme debido ó continuo procesamento

de solucións ou patróns de vida a través dos masivos medios de comunicación.

As persoas independentes da sociedade perdéronse nela, abandoando a súa

creatividade e conviccións en mans do Leviathan social que coas súas regras

sigue medrando a costas da aceptación pasiva dos seus creadores. .

Tal vez as crises ^sucesivas da humanidade non se ^ deban máis cá

dificultade do humano de encontrar parámetros de vida e valores armónicos

coa súa natureza humana. Porque esas consideracións catastrofistas son

consecuencias dos criterios empregados para avalia-la calidade de vida.

Se continuamos dando importancia máxima ó caótico sistema de

valores: materialismo, afán de lucro, poder, estética, competición, satisfacción

inmediata, éxito...^ entón xamais poderemos supera-lo estado trivial da

consideración da vellez. Se o único que se aprecia hoxe é estar na punta do

iceberg, na máis fresca actualidade. ^Qué imos facer ó chegar á nosa vellez?

Será que estamos todos condeados a vivir nun estado de "secuestro vital" pola

necesidade de vivir cos ollos cara fora. Non importa o que a propia persoa é

capaz de xerar na experiencia vivida, increíblemente as persoas deixáronse (e

deixámonos) á marxe dos valores de vida. Estamos construindo un mundo no

que os criterios de vida non son á medida do home, senón que este loita (ata

chegar fora dos seus límites, os límites de ser "humano": estrés, agresividade,

competitividade exarcebada, esquencemento da sensibilidade...) condénannos

a correr detrás do avance tecnolóxico, do valor do último, do novo. Xa non

somos "boas" ou "maÍas" persoas, senón ^"competentes" ou
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"incompetentes". Semella que todo aquel que se deteña a desfrutar da

esencia do humano, da experiencia afectiva dos valores: amor, solidaridade,

comprensión, afectividade, respeto, experiencia, comunicación,

tradición...todas esas persoas non son senón fracasados e marxinados nun

mundo que só valora o materialmente tanxible, o tecnolóxicamente eficaz. As

persoas maiores de hoxe sofren desta nova sociedade, mais tamén

sofrerémolo nós, porqué é"inhumano" pensar que imos vivir tódala vida nun

ritmo que nos permita "actualizarnos" e"dominar" o cada vez máis abrumador

"mundo moderno": información, información, información...

^ O ponto de partida da visión xerontolóxica educativa nace a partir dos

traballos de Peterson (1975) e Glendenning (1985), considerando que as

accións socioeducativas son un elemento importante para prever e servir de

elemento sustitutorio ante as situacións de deterioro biolóxico que xera o paso

do tempo. O importante nestas idades é proporcionar experiencias de

aprendizaxe para manter un entorno rico e estimulante (Requejo Osorio, 1997).

Non se producen os deterioros por causa da idade, senón da actividade .

desenvolvida. A educación así entendida non se trata da idea "academicista"

senón do concepto "humanista": compartir, tolerar, superar, vivir en paz...amar.

Debe optimizar dous conceptos básicos: A felicidade e a vontade. ^Por qué?:

Porqué o importante é continuar crecendo e desenvolvéndose, porque a

"calidade" de persoa non ven determinada cronolóxicamente, ven determinada

anímicamente: ánimo a seguir mellorando, ánimo a seguir aprendendo, ánimo

a seguir vivindo en comunidade, ánimo a seguir loitando por ser máis Ser

Humano, ánimo a ser feliz. Para mostra leamos o que dous eminentes homes

da ciencia teñen dito ó respecto, sobre os rasgos que teñen as persoas que .

dicen sentirse felices:
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"tienen ganas^ de vivir, están abiertos a una gran variedad de

experiencias, siguen aprendiendo hasta el día de su muerte y tienen

^ fuertes lazos y compromisos con otras personas y con el entorno en

que viven. Disfrutan de lo que hacen, incluso aunque sea algo

tedioso o difícil, pocas veces se aburren y pueden tomarse con

calma cualquier cosa que les suceda. Tal vez su mayor fuerza resida

en que controlan sus vidas" "Por el contrario, las personas que

tienden a la depresión o a la "angustia existencial se manifiestan por

un miedo a ser, un sentimiento de que no hay sentido en la vida y

de que la existencia no vale la pena. Nada parece tener sentido"

(Csikszentmihalyi, 1996:26).

"Por su propio interés las personas mayores tienen que cultivar sus

cualidades físicas, psicológicas y profesionales. No abandonarse a

la esterilidad. Al final de la ^ vida hay que sentir la posesión de un ente

transmaterial, cuya existencia en biológica y emocional. De esta

manera podremos conservar hasta el final la ilusión del vivir y del

hacer con la felicidad diaria de la obra realizada." (Delgado,

1993:242)

Aprender a Ser feliz. Loitar contra a tendencia das persoas a vivir os

seus últimos como unha espera pasiva á chegada ó final.

II.6.5. EDUCACIÓN PARA A AUTONOMÍA DE VIVIR

"De la vejez asistida a la vejez integrada"
Servando Cano

Si admitimo-la educabilidade en tódalas idades poderemos correxi-lo

catastrofismo, introducindo:

^ Novos estilos de relacións sociais.
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^ Novos estilos de solidaridade entre as idades.

^ Hábitos de vida máis saudables, buscando mante-la autonomía

persoal. ` ^

^ Valores de recoñecemento persoal fundamentados nas virtudes

humanas e na valorización das propias capacidades.

^ Motivacións intrínsecas, satisfacción póla participación na

construcción social.

Esta intervención está máis próxima da educación non formal, da

pedagoxía do ocio e a educación no tempo libre. É un ocio trascendente. Non

debemos de caer no erro de actuar en liña ó interrogante presente en moitas

mentes:

" Y en fin, se supone que el jubilado se debe sentir jubiloso porque

puede disponer de todo su tiempo como "tiempo libre': Pero ^ lo

siente tal, "ocio creador'; o más bien `^iempo vacio'; sin saber con

que llenarlo?" (Aranguren, 1992: 29)

Non se trata de pensar nun ocio repleto de actividades, no que o tempo

é un saco, e as actividades as patacas que o enchen. A importancia das

actividades radica na súa significación para a persoa, na súa utilidade

para o desenvolvemento persoal (Puig Rovira and Trilla, 1987). É estimular

a un tempo de ocio baseado nos valores de: Libertade, autonomía,

independencia, felicidade, placer, diversión, autotelismo, creatividade,

culturización, socibilidade, esforzo automotivado e ante todo solidaridade e

participación social (Trilla, 1993). .

"EI hecho de considerar a la vejez como la época del ocio en nuestra

cultura, debe entenderse como una autentica expulsión de una

ciudadanía basada en el trabajo. Supone un ocio humillante el no ser
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ya útil, ál que no poder disponer de una función social que

desempeñar. En estes momentos en que los viejos se encuentran

con más salud y energía que nunca en la historia desde el punto de

vista fisiológico, se inculca, a veces muy sutilmente, una "mentalidad

degenerativa" que tiende a hacer creer a los demás y a las mismas

personas mayores que son seres "degenerados'; enfermos, `^iejos';

condenados a vegetar en la soledad o el aburrimiento." (Buendía,

1997: 16).

.

Eles teñen capacidade para aprender, pero o que é máis

importante: para ensinar (Roa Venegas, 1999). Non cremos adecuado,

desvirtua-la esencia da vida humana cara un continuo aprendizaxe de novos

procedementos, conceptos, actitudes... Afronta-la educación das persoas

maiores como unha continuación infancia sería, ó noso entender caer no erro

de "consumismo", "voráxine" deboradora de novos e innovadores domínios

para aplicar tecnolóxicamente na vida laboral. Ese tipo de aprendizaxes

parecen ser moi necesarios para a supervivencia neste ritmo de progreso. Pero

as persoas de idade, adquiriron precisamente, ó longo dos anos un valor

humano que sería infravalorado no caso de volverse a colocar como suxeitos

receptores semellantes ós rapaces ou xóvenes.

Se algo eles teñen que aprender (e nós tamén) é aprender a querer

ensinar. Este aprender a querer ensinar, non debe ser entendido como unha

obrigación forzosa, senón como comenta Erickson (citado por Salvarezza,

1998: 123)

"el hombre necesita enseñar, no sólo para realízar su identidad, y en

bien de quienes necesitan aprender, sino porque los hechos se

mantienten vivos cuando se los describe, la lógica, cúando se ^la

demuestra, la verdad cuando se la profesa':
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O home adulto (e tamén o non adulto) está constituído de xeito que

"necesita ser necesitado", como un estratexia humanamente desenvolvida para

evitar caer na introyección extrema que transforma ás persoas no seu "propio

fillo mimado". Estamos entrando no concepto de "xeneratividade" como unha

virtude conquistada polo home na súa historia de vida:

`preocupación fundamental por afirmar y guiar a la generación

siguiente" (Salvarezza, 1998: 123).

Isto que estamos a dicir non é tan extraño como aparentemente semella.

Se atendemos ó concepto

de educación, na súa

dobre raíz de "educare" e

"educere", encontramos

como, precisamente a

educación ten por

obxectivo "sacar para

fora". Este é o ideal da

educación constructivista.

No caso das persoas

maiores, as súas características colocaos nunha posición privilexiada para

facer realidade a educación materializada na expresión autónoma, consciente

do seu potencial, da súa propia construcción de coñecemento.

Nega-la capacidade de educación ás persoas maiores é afirmar que

a educación consiste en mera transmisión de contidos, nun consumismo

de novidades intelectuais... A súa vida otorgoulles unha bagaxe de

coñecementos ampla, rica e extensa. O valor engadido da súa intelixencia

cristalizada, mistura e amalgama entre ĉoñecemento e experiencia. Asemade
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.

hai que valoriza-lo potencial afectivo que se extende na comunicación

interxeracional. Non estamos a falar de contidos asépticos, instalados en

circuitos neuronais, senón da experiencia humana, plena en emocións,

saturada de afectos.

A valorización desta cualidade polas propias persoas maiores e polo

resto da sociedade búscase cunha estratexia bidemensional:

• Unha conducente a que a persoa maior recupere e optimice seu potencial.

As estratexias pasan indefectiblemente pola recuperación do

autoconcepto, da autoestima e da ansia de vivir. Nesta dimensión as ^

persoas maiores son obxeto de novas aprendizaxes máis alá das que

posúen, porque o desafío dun novo reto educativo é poderoso para

constituírse en persoas máis convencidas das súas capacidades.

• Outra encamiñada a que a persoa transmita con calidade eses

coñecementos para beneficio comunitario e persoal. As estratexias pasan

. agora por desenvolve-la súa capacidade de comunicación, de cooperación,

de solidaridade, de empatía. É o momento máis altruísta da súa educación,

que revirte de cheo no beneficio social, ademais de otorgarlle unha

identidade e sentido de pertenza a un colectivo humano. Serían o que os

expertos denominan Programas educativos de interacción xeracional "en los

que los mayores proporcionan sus servicios a los más jóvenes" ou

"programas que utilizan actividades artística y de autoenriquecimiento como

terreno común para la unión de las generaciones" (Martín García, 1994:

277). .
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II.6.6. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

SOCIOCULTURAIS PARA PERSOAS MAIORES.

Despois dunha revisión exhaustiva de bibliografía e da oferta actual,

simplificamo-lo abanico de posibles actividades a catro categorías. Pero previa

a esta clasificación selectiva realizouse un proceso reflexivo que se expón a

continuación. ^

A DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL NA VIDA DO NOME

Somos conscientes de que non é posible determinar, polo a priori da súa

denominación, se unha actividade constitúese en acción sociocultural. O

criterio é sempre interno ó desenvolvemento da actividade. Uni ĉamente o

coñecemento intrapersoal que poseen da vivencia as persoas que realizan a

actividade, sería o lexítimo para determinar si é ou non unha actividade

sociocultural. Pero este tipo de lectura, indudablemente atractivo, non está o

noso alcance, polo que debemos conformarnos cunha primeira aproximación

máis xenérica e descriptiva. Estes foron os pasos que seguimos para a

elaboración das actividades que considerábamos socioculturais: ^

A. Ubicación da dimensión sociocultural dentro da existencia

humana.

Supoñamos que existen unhas bases previas á disponibilidade

sociocultural do suxeito (Rodríguez, 1997:50). Ó respecto, remitímonos a nosa

concepción da experiencia vital e educación do Ser Humano (Trigo e col.

1998), exposta na ilustración 1: "A vida humana" no apartado 11.5.1. O animal

humano. Unha análise do que supón o proceso de humanización e o

significado do Ser Humano: da satisfacción da necesidade estimúlica á fruición

da realización trascendente. ^

•

.

s
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enfermidade...

1. Nun primer estadio de evolución o home (ser biolóxico), nace cunhas

características determinadas biolóxicamente: instintos, reflexos, funcións

orgánicas, pulsións. Encontrámonos no momento das necesidades básicas

para a supervivencia, do determinismo de nosa natureza física. "Sería el nivel

biológico o psicosomático mínimo, por debajo del cual sólo puede existir

desvalimiento del mayor o incapacidad para salir y relacionarse" (Rodríguez,

1997:50). É necesario como precondición para a liberación do home cara o

humanismo que éste teña capacidade para satisface-las necesidades primarias

do home biolóxico: alimento, seguridade, ausencia de dor físico e

2. Nun segundo

estadio de evolución, o home

hominízase para procurar un

nivel económico ou recursos

mínimos, que Ile aseguren

unha estabilidade e

seguridade onde poder

desenvolve-la súa

BI^LÓXICO

HOMÍNIDO

Ilustración 6: Esponxa das dimensións do home

personalidade social. Sería un estadio cuantitativo, no que o home realiza

accións cun fin obxectual de satisfacción de necesidades condicionantes:

seguridade económica. Este estadío de évolución está xa influído de forma

inevitable polo entorno social.

3. No terceiro nivél, o homínido libérase das súas inquietudes primarias,

necesarias para a súa supervivencia, e ábrese áŝ accións con significación

cualitativa. É o sentido simbólico, subxectivo e cultural propio da creación

humana. A racionalidade, a intelixencia, a sensibilidade, a afectividade, a

creatividade, as capacidades máis propiamente humanas frente ó

determinismo animal. Neste estadío, "nivel social ou capital relacional mínimo"

Ana Rey Cao 167



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores

(Rodríguez, 1997:52) as accións engaden un carácter e fin en sí mesmas. É o

goce da expresión e comunicación social. Este conxunto de conductas

humanas están precondicionadas pola natureza biolóxica do Ser humano. Pero

non debemos caer no erro reduccionista da unidireccionalidade. O Humano,

como construcción social, emerxe como un todo complexo. Non é posible

disecciona-lo nos seus diferentes estadios, porque a interacción entre o estadio

humanístico (social) e o biolóxico é tan real que unha carencia na vida social

trae consigo deficiencias no biolóxico (enfermidade psicosomática, por

exemplo). Non é posible xustificar unha intervención médica no estadio 1,

ausente de humanismo. Ó igual que non é posible intervenir na dimensión

social sen resolve-las necesidades primarias.

A ilustración 6 representa a imaxe ^ dunha esponxa flexible. O seu

espacio interno está constituido polo ser biolóxico. As seguintes coberturas son

o homínido e o humano. A interacción queda determinada pola volúbilidade da

esponxa, na que a ausencia do groso dalgúns dos fragmentos interiores, fará

que a^forma estable. se desvirtue perdendo toda consistencia. É un símil ós

desequilibrios que orixinan as carencias nalgunhas -das dimensións das

persoas: afectiva, social, motora ou cognitiva. De igual modo, si eliminamos a

parte externa da esponxa (estadio social e de expresión significáda), a

dimensión da persoa redúcese, debilítase e simplifícase.

B. Análise de diferentes modelos de intervención con persoas

maiores.

Tra-la súa lectura, procedimos a busca-las súas similitudes e as súas

diferencias.

^. En paralelo a estes tres estadios de evolución do Ser Humano que

acabamos de ^ver, adaptamos, seguindo a denominación de Lenore A. Tate

(citado por Yanguas y Leturia, 1996:56) as tres liñas de intervención en

►

^ ^,
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xerontoloxía, complementarias pero diferenciadas. Cada unha oriéntase de

forma prioritaria a cada unha das citadas dimensións. ^

• Modelo sanitario-rehabilitador: predominan os servicios

. médicos e de rehabilitación. Obxectivos marcadamente terapéuticos,

temporalizados nun período limitado, e dirixidos por persoal sanitario

cualificado, principalmente médicos. As institucións tipo que se adhiren a este

tipo de intervención serían os hospitais, así como as áreas médicas dos

centros de maiores (residencias, centros de día...).

• Modelo de mantemento: combina aspectos médicos e sociais.

Ofrece servicios de apoio esencial de larga duración á poboación fráxil:

hixiene, alimentación, apoio psicosocial, actividades recreativas, etc. As

institucións propias para otorgar este servicio serían os centros de día, as

residencias de asistidos; e as áreas de servicios básicos de calquer institución

(manutención, transporte, ambientes, pensións, etc.). ^

Modelo psicosocial: abarca unha grande variedade de

programas e tipoloxías, aínda que en tódolos casos seus obxectivos dan

prioridade ós aspectos relacionados coa socialización dos individuos maiores e

a prevención de posibles deterioros físicos e/ou cognitivos. Poderíanse

caracterizar nos Fogares, clubes e asociacións de maiores, pero de igual modo

preséntase en tódalas áreas das institucións que se preocupen de satisface-las

necesidades de realización persoal e social, máis alá das necesidades básicas.

O modelo médico-rehabilitador e de ^ mantemento, non son

realidades alleas á animación sociocultural. Os seus obxectivos tenden ó

benestar e calidade de vida, pero como un elemento primario dentro dun

modelo de maior complexidade. O modelo psicosocial lonxe de

desprenderse dos anteriores, aborda de xeito máis globalizante e complexo á
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persoa maior. A imaxe sería a dun bisturí de espiral flexible. O vértice do bisturí

aponta á intervención nun aspecto puntual de alta urxencia e especificidade. A

medida que a espiral vaise alonxando da ponta do bisturí, nela van entrando

diversos factores que tamén constitúen a"saúde" e benestar do maior. É a

concepción integral da persoa. Este bisturí flexible pode ser enfocado cara

calquer factor da complexidade sistémica da persoa maior. O resto de factores

invertébranse en orden paulatino de prioridade para cada momento. Así, si o

problema é de índole económica, a ponta do bisturí actuaría sobre as pensións

(modelo de mantemento), onde os aspectos sociais cobrarían gran relevancia.

Pero simultaneamente veríanse afectados o resto de factores (saúde física,

mental, etc).

O esquema seguinte non supón nengunha clasificación, foi realizado

únicamente como unha ferramenta para axudarnos a ubica-las accións

socioculturais fronte ás asistenciais ou de satisfacción de necesidades básicas.

A simplificación eri tres modelos de intervención (insistimos na súa "non" mutua

exclusión, os tres complétanse e intégranse progresivamente), é como un

continuum, que camiña dende a orientación máis médica á máis psicosocial.

Nos ubicámonos no espectro próximo ó modelo psicosocial, do que

emerxe: as relacións sociais, a animación sociocultural, a cultura e o

ocio, o asociacionismo, a información e a recreación.

•;
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Esquema 3: Modelos de intervención con persoas maiores^ _ ^.^.^.,,,
MĈ^DELO

MÉDICO-

REHABILITADOR

ia^-^^áúdé ,e asistenc

-Area de saúde-

M^DELO DE ^ MODELO

MANTEMENTO ` PSICOSOCIAL

sanitaria- -Servicios sociais- ` -Asociacionismo-

-Pensións- -Cultura.e ocio-

(INSERSO, 1993)

-Area comunitaria- -Area de relacións sociais-

-Area de ambentes- -Area de animación Sociocultural-

-Area de organizacíón-

(Yanguas y Leturia, 1996: 137

t
a
,
[

_W ., ...-
^ Saúde-., -Economía- -Vida cotián- -0cio-

^ (Díez,1996)

-Servicio promoción da saude- -Servicio Hixiene- -Actividades Recreativas-

-Servicio Administrativo-

-Servicio Restauracíón-

=Servicio información-

-Servicio transporte- -Servicio de atención directa-

(Campos, 1996: 93)
^_..:__ __._ .^.^...^_^. ._ _ w. ._,. .._ ^
Servicios sanitarios- -Servicio ŝociosanitarios- =Servicios Sociais-

(Sancho, 1996: 58)
........+...^ - ....., ^ . ............__,:. . .. ... . . .. ... . .,
,.y,.,..,...._._... .__^.-.,.. . _,_ ..... . ..... ._. .... . ..... . . . .. ...... . . ...... ....,.....,._,,... .... ...., ...,.. ....

Rehabilitación- -Termináles= =Prevención- -^utros programas-

-Demencias- -Mantemento-

Durañte and Pedro, 998) ^

Non pasou desapercibido o paralelismo entre estes modelos de

intervención e a clásica versión de tres paradigma ŝ en investigación cualitativa:

,^
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1) O paradigma da indagación materialista (materialistic inquiry).

Representado polo positivismo e o modelo biomédico, basease no

coñecemento que nos axuda a mante-la vida física, o noso traballo e

tecnoloxía. Sería propio do modelo médico-rehabilitador.

2) O paradigma da indagación constructivista (tamén

denominada naturalista, hermenéutica, etc). Este segundo paradigma "está

baseado no coñecemento que nos axuda a mantene-la vida cultural, nosa

comunicación e significados simbólicos". Sería o propio do modelo de

mantemento.

3) O paradigma da indagación crítica ou ecolóxica

(critical/ecological inquiry). Este tercer paradigma do coñecemento "axuda a

mante-la vida social, enfoca a realidade da denominación, a distribución de

poder e as desigualdades asociadas. (Valles, 1997).

Facemos esta relación para ir introducindo e xustificando a metodoloxía

de investigación empregada, que se relatará a continuación. ^ É importante

suliña-la coherencia interna da investigación.

C. Análise de diferentes clasificacións de actividades de ocio.

^ Ubicado o prisma dende o que intervimos (o ocio, a cultura, a recreación,

a información, as relacións sociais...as pezas da animación sociocultural)

agora é necesario saber que instrumentos temos ó noso alcance. Para isto

realizouse un vaciado de actividades de ocio: enumeradas por autores

especialistas na materia, contempladas en programas de entidades para

persoas maiores ou servicios sociais e observadas na realidade cultural da

sociedade dos maiores. Realizouse un listado con tódalas actividades

encontradas e posteriormente categorizáronse.
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Co ánimo de non ser reincidentes, non contemplamos aquí a

enumeración exhaustiva realizada, limitarémonos a cita-las fontes das que

obtimo-los datos:

Moragas, 1995: 243-254; Requejo, 1997: 255-268; Froufe, 1998:51;

Díez, 1996; Campos, 1998: 93; Sáenz, J., 1997; García y Sánchez, 1997;

Servicios Sociales, 1997; Ander-Egg, 1988; Majos, 1996; Froufe y Sánchez,

1994; Coutier, 1990; Ander-Egg. 1992, Puig Rovira, 1987.

w

CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS PARA

PERSOAS MAIORES
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1. DESCRIPCIÓN DAS CATEGORÍAS

Actividades sen un obxecto de formación determinado.

Realizados como entretemento para cubrir espacios sen

propósitos intencionais de desenvolvemento persoal:

"En fin, lo sustancial de este tiempo se llena con

"entretenimientos", es decir, con actividades para "ser-

tenido-entre" (flnder-Egg, 1987: 66)

A súa execución básica pódese limitar a cubri-lo tempo.

Existe, asemade, unha posibilidade potencial de que estas

actividades transfórmense en expresión cultural lúdica da

vida, en inquietude de relación social. Sería un ocio

recreativo, frente a un ocio creativo que se manifesta nas

outras categorías. Insistimós que o lúdico é un contido

sociocultural digno, na medida que é manifestación dunha

cultura e dimensión constitutiva do Ser Humano.

"El hombre es un ser que juega, homo ludens de Huizinga."

(Froufe and Sánchez, 1994: 15)

Os obxectivos destas actividades para as persoas maiores

son:

• Crear un clima de esparcimento recreativo. ^

• Elimina-lo aburrimento e vacío de horas mortas.

" • Favorece-lo contacto social.

• Xogar, experimenta-lo placer do lúdico. .

M.

0

^
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DINAMICA OCUPACIONAL:

Actividades que favorecen a expresión, creación

exercitación das habilidades en manifestacións culturais do

eido artístico, musical ou literario. O seu obxectivo é

estimular e potencia-la creatividade e producción

individual ou colectiva, facendo que as persoas:

"tengan la oportunidad de manifestar creati vamente (sin

repetir la respuestas de los otros) el mundo de sus ideas y

sus valores, su forma de ver e interpretar las cosas."

(Ander-Egg, 1992: 196) .

;Non importa tanto o resultado material, como o proceso deI

;expresión que o fixo posible. Mentres que as actividades

^formativo culturais se constitúen como estímulo ó consumo
É

;cultural activo, as actividades de dinámica ocupacional son

propia realización, é a dimensión máis activa: creación

artístico-cultural "non profesional".

Os obxectivos concretos para as persoas maiores:

• Realizar actividades creativas e recreativas.

• Potencia-la imaxinación, a creatividade, a capacidade

artística e estética.

• Fomenta-la interrelación humana e a integración

social.

• Favorece-lo desenvolvemento motríceo e a coordinación

óculo.manual.

• Desenvolve-la .capacidade lúdica, espontaneidade- e o

aperturismo cara novas formas artísticas e artesanais

(Requejo Osorio, 1997: 265).
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SOCIAI S E PAR T I CI PACION CI UDADANA :

Todas aquelas que favorecen a vida asociativa e a atención;

necesidades grupales e á solución de problemas;

colectivos:

"Las actividades sociales propias de la Animación

Comunitaria son lugares de encuentro y de acogida, donde se;

:produce un fortalecimiento de la sociedad civil .^(Froufe and

Sánchez, 1994: 68)

:Satisfacen a necesidade de asociación, gregarismo

desempeño de rol social. Un aspectó relevante é
, ,

comunicacion: recepcion

(Moragas Moragas, 1995)

e transmisión de información.

^Os obxectivos para as persoas maiores serían:

• Fomenta-la comunicación, a amistade, a convivencia,

as relacións interpersonais frente ,ós próblemas de

soidade e aillamento.

• Favorece-lo benestar e a satisfacción persoal gracias:

ó disfrute da dimensión social.

• Participar no tecido social, colaborando cóas

instituións democráticas, públicas e privadas e coas

entidades culturais do entorno.

• Posibilidade de encontro, diálogo e comunicación entre

as persoas maiores para tomar conciencia das súas

capacidades e posibilidades, motivándose para

actividade.
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cualidades motríceas mediante^a experiencia corpórea lúdica

`armónico das capacidades motríceas humanas: perceptivo-

;motoras, físico-condicionais, sociomotríceas e habilidades-

DESENVOLVEMENTO FÍSICO-PSÍQUICO:

Actividades que utilizan como medio de intervención

sociocultural diferentes manifestacións da corporeidade.

Ademais do seu compoñente sociocultural está presente

(xeralmente) un obxectivo de favorece-lo desenvolvemento

• Logra-la distensión, a relaxación e o escape das^
^

tensións frente ó estrés e cansanzo da vida moderna. 3a

saúde. .

• Preserva-lo equilibrio:.:-,.-psicofísico da persoa maior,

aportándolle unha conciencia e imaxe corporal de sí

mesmo correcta e ponderada.

y

• Mante-la independencia nas actividades da vida diaria^

(AVD) ^

• Estimular procesos motores conducentes a preserva-la;

e socialmente significada (Trigo and colaboradores, 1999)

Os obxectivos deste tipo de actividades para as persoas

maiores son:

. ;

Facer fronte ás diminucións e limitacións tanto físicas:
i

como psicosomáticas .(Requejo Osorio, 1997: 265) ;

•
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FORMATIVO-CULTURAIS:

Actividades que favorecen a adquisición e difusión de;

coñecementos.

0 obxectivo é modifica-las condicións concretas de:

conducta, estimulando á participación activa. Trátase de:

facer chegar ó gran público a cultura, sexa do pasado., sexa;

do patrimonio cultural actual máis vivo e significativo.

"Todas estas manifestaciones, para que constituyan una;^

actividad de anima i 'n ^c o, deben estar enmarcadas en la.,

perspectiva de la participación y no del consumo,

s ol amen t e" (Froufe and Sánchez, 1994: 50)

Aranguren chamouna "cultura museal". "sólo vuelve a la vida:

en la medida en que alimenta a la nuestra e inspira a los

hombres de hoy". Non se trata somentes dé transmitir, senón;

de facer "viva" a cultura en cada persoa, achegándoa á:

producción e creación da mesma. "Por principio.pedagógico;

propio de la animación, estas actividades no se realizan:

con una didáctica magisterial, puesto que no se pretende:

una formación de carácter puramente intelectual" (Ander-Egg,

1992: 192)

No caso específico das persoas maiores os obxectivos

mesmas serían:

• Eleva-los niveis educativos e culturais

• Fomenta-la actividade cerebral exercitando

capacidades mentais.

• Achegarse ó patrimonio cultural e artístico.

das:

as^.

• Buscar respostas críticas e creativas .ós problemas;

deste colectivo.

♦
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r

r

• Animar cultural e socialmente ós grupos de persoas

maiores, sobre todo ós tradicionalmente marxinados da

cultura.

• Promover actividades de difusión cultural nos centros

de xubilados e pensionistas.

• Facilitar informacións e forrnación sobre temas básicos:

de cultura, ŝaúde, alimentación, educación. (Requejo

Osorio, 1997: 265).

ENUMERACIÓN DAS ACTIVIDADES DE CADA CATEGORÍA

Non pretende ser un listado exhaustivo. Consideramos que existen un

sinfín de actividades que poderían ser incluídas como Actividades

Socioculturais, sempre que a súa metodoloxía fose coherenté coa filosofía da

intervención sociocultural. Nesta que aquí presentamos procuramos explicitar

aquelas que máis presencia poden ter no noso entorno sociocultural actual.

Para o cuestionario, este listado foi reducido, en función da concurrencia

observada no estudo piloto. Asemade, a actividade de Asistencia a Actos

Relixiosos foi desprazada da categoría de Formativo culturais para a de Sociais

e Participación ciudadana.
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Taboa 12. Actividades socioculturais ara ersoas maiores
^ ^ ^ ^ ^

. áJ~,.a. ^ ^Ft^` e,d :b.

ENTRETEMENTO

^`^^rACf^'D^tD,I`5 50C^
. K..A^^^ ^ ^é ^^ fF^^:;

DINÁMICA

OCUPACIONAL

^^LTUtt^Sr: PARA P̂,^.^RSO' My #IIQR̂E^
^ L^^1 ^^3.^.

.
^,.a:^ C . ^^^^^^^`^.̀D.^^, ^

SOCIAIS E
DESENVOLVEMENTO

PARTICIPACIÓN
FÍSICO-PSIGIUICO

CIUDADANA

^^ ^^... ^ .^ p ^^ ^

FORMATIVO-

CULTURAIS

+ T.V. + BRICOLAXE + COOPERACIÓN + XERONTOXIMNASIA + CORAL E
+ RADIO + ESCULTURA NO BARRIO + XIMNASIA SUAVE RONDALLA
+ FESTAS E + TALADO MADEIRA (VOLUNTARIA) + IOGA + ANIMACIÓN Á
CELEBRACIÓNS + MODELISMO + GRUPOS DE + RELAXACIÓN LECTURA
+ BAILES + REPARACIÓNS RELACIÓN CON + STRECHING- + CONFERENCIAS
+ CELEBRACIÓNS + COLECCIONISMO FAMILIARES ESTIRAMENTOS + MESAS
+ XOGOS DE MESA + ESCAIOLA + GRUPOS PARA + TAI-CHI REDONDAS
(NAIPE, AXEDREZ, + PONTO DE CRUZ INTERCAMBIO DE . NATACIÓN + XORNADAS
DOMINÓ, DAMAS, + MAROUETERÍA ^ COÑECEMENTOS + EUTONÍA + SEMINARIOS
BILLAR...) + MUÑEQUERÍA + SOCIEDADES E + PSICOMOTRICIDADE + VISITAS (A

+ ESTAÑO XUNTAS DE + MARCHAS-CAMIÑAR CENTROS
+ LACADO EN VECIÑOS + AEROBIC OFICIALES,EXPOSICIÓ
MADEIRA + DANZA NS, FÁBRICAS, ETC)
+ BORDADO A MAN + BAILES DE SALÓN + TERTULIAS
+ PONTO E GANCHILLO + DEPORTES + EXPOSICIÓNS
+ ARTESANÍA PAPEL E + XOGOS + CINE-FORUM
CARTÓN + EXPRESIÓN + VIDEO-FORUM
+ BOLILLOS ^ CORPORAL + CONFECCIÓN DE
+ CALCETA + XOGO TRADICIONAL: PERIÓDICO, REVISTA,
+ ENCAIXE (PETANCA, BOLOS, AXENDA CULTURAL,
+ CESTERÍA BILLARDA, RÁ, CHAVE...) + AMENIDADES:
+ DISFRACES E + TÉCNICAS DE ADIVINANZAS,
MÁSCARAS MEMORIA, HABILIDADE CHISTES,
+ PORCELANA COGNITIVA REFRÁNS,
+ PASTA DE PAPEL + ACAMPADAS EXPERIENCIAS,
+ ESMALTE + PASEOS EN ACERTIXOS,
+ FLORES DE MEDIA BICICLETA TRABALENGUAS, ETC.
+ ARTESANÍA DO + AUDICIÓNS
COIRO MUSICAIS
+ TÍTERES ^ + ACTIVIDADE DE
+ COCIÑA ADAPTACIÓN ÁS
+ FOTOGRAFÍA NOVAS
+ DEBUXO TECONOLOXÍAS
+ PINTURA + EXCURSIÓNS
+ MÚSICA + VIAXES
+ APRENDIZAXE
INSTRUMENTOS
+ ORNITOLOXIA .
+ ORTICULTURA.
+ CRÍA E COIDADO DE
ANIMAIS

^ + XARDINERÍA
+ DISEÑO
+ CORTE E
CONFECCIÓN
+ RESTAURACIÓN DE
MOBLES
+ CERÁMICA
+ MINIATURISMO .
+ TAPIZ
+ MACRAMÉ
+ VIDRO
+ SERIGRAFÍA

, + TATUAXE ,
+ CARTOGRAFÍA -

1
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Tercera parte: 111. Metodoloxía e técnicas de investigación.

TERCEIRA PARTE :

III . METODO^OXÍA E TÉCNICAS

DE INVESTIGACIÓN

III . 1 . METODO LOXÍA PARA A CREACIÓN

DUN SISTEMA AUTOPOIÉTICO
"O método integrativo é esencialmente creativo.

Temos que crea-lo caminho a cada momento.

Isto xa foi dito fai muito tempo:

< <caminhante non hai camiño. . . > > "

Anna Feitosa

4

III.1.1. INTRODUCCIÓN

Os pasos na nosa metodoloxía (integración metodolóxica), debén ser

coherentes co modelo conceptual da realidade adoptado (ver Segunda Parte:

Fundamentación Teórica. "Introducción ó paradigma científico e de compresión

da realidade adoptado: pensamento complexo). A maior similitude é concebi-la

propia investigación como un sistema autopoiético e emerxente. Sería

inconsecuente participar.dunha concepción da realidade, utilizando métodos de

intervención na mesma que non se corresponden a esta complexidade.

Concebimos imposible explicar dende a linealidade tradicional do

procedemento científico, a continua pluralidade, a emerxencia que se deriva do

desenvolvemento^ humanístico da investigación. ^Cómo dar entrada ó
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i

dinamismo do que fala Luhmann dende un planteamento a priori da

metodoloxía?, ^cómo facilita-la paradoxa dende a estructura fechada dun

^ marco teórico que ten "recolle-la" intervención práctica?, ^cómo admiti-la

emerxencia de novas relacións se o marco teórico anticípase o traballo de

campo?

No noso traballo, asumimo-lo reto de constituir un sistema de "ósmose"

onde as relacións entre as notas (elementos da investigación) vaíanse

modificando e autoconstituíndo como revelación da interrelación coa

complexidade das persoas maiores.

"A verdadeira tarefa da ciencia, na busca da compresión do mundo,

é procurar aproximarse da verdade de tódalas cousas, coa única

certeza de que cada nova descoberta traenos unha serie de

problemas insospeítados. " (Feitosa, 1993)
f

A epistemoloxía, explicada nos nosos principios rectores (ver

Fundamentación Teórica: 11.2.1. Os nosos principios rectores) aliméntase

da crenza de que a investigación (a obtención de coñecemento) está mediada

polos valores dun suxeito investigador e un obxecto investigado que

interactúan, (comunícanse) (Guba y Linconl, 1994 citado por Valles, 1997). As

persoas maiores ó face-la súa vida, na experiencia da interacción social

"constituénse recíprocamente" respecto ás expectativas de cada un deles e se

"constituen" con contidos desa interacción unha vez tamizados. Neste aspecto

poderíamos encadra-la nosa investigación dentro da Etnometodoloxía de

Harold Garfinkel: a aceptación da provisionalidade da realidade, tódolo mundo

está creando as súas realidades (Babbie, 1996) ^ ^

.
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III.1. 2. M ÉTO DO I NTEG RATIVO

Para concluir esta caracterización, dicir que nos situamos nos

paradigmas eclécticos (ecolóxicos, comprensivos, sistémicos según outros

autores: Toulmin, Laudan, Lipman, Luhman, Novak, etc.), que permiten unha

flexibilidade para o achegamento ó mundo complexo das persoas maiores.

Unha estructura de investigación máis natural, espontánea e ecolóxica que os

métodos racionalistas ou positivistas (métodos cuantitativos-experimentais).

"Si sus métodos, actuales no bastan para dominar hoy los enigmas

del Universo, lo discreto es sustítuirlos por otros más eficaces. Pero la

ciencia usada está llena de problemas que se dejan intactos por ser

incompatibles con los métodos. iCómo sí fuesen aquéllos los obligados a

supeditarse a éstos, y no al revés!" (Ortega y Gasset, 1971: 24),

^ AP^(CADA ^^ ^^
^^ ^^^^ . ^^ ^^ x o ^^.^

^ ^^

^ LONXITUDINAL ^

^ :EXPLORATORIA-DESCR[PTIVA-EXPL[CATIVA
,̂:3

^ CUALITATfVA E CUANTITATIVA

^^
A HUMANlSTlCO-INTERPRETAT'

^ ^^ ^^' . ^^^ ^ ^. . ^^^°' ^^ $

Os modelos

máis conductistas, e .

cuantitativos foron

durante moitos anos os

máximos expoñentes

no eido das ciencias

naturais. En moitas

ocasións esa "Verdade

metodolóxica"

lexitimouse de xeito

erróneo nas ciencias

humanas ^ e sociais.

Esquema 4. Tipo de investigación. Hoxe COS ventos da

postomodernidade e a
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emerxencia eminente do novo paradigma, resulta anacrónico restrinxi-lo estudo

do home a un corsé estricto de cifras, fórmulas, normas e experimentacións

porque "Lo humano se escapa a la razón ^sico-matemática como el

agua por una canastilla" (Ortega y Gasset, 1971: 28). O paradigma

ecléctico, procura adapta-la ciencia ó home, e non o home á ciencia. Por iso

non dubida en misturar diferentes metodoloxías (cualitativas e cuantitativas) co

fin de coñecer e entender máis a realidade das persoas.

Coll citado por Trigo (Trigo,1998:210), presenta seis puntos como

constituintes do novo paradigma integrativo e comprensivo:

• A investigación debe prima-las cuestións sustantivas ou problemas

relevantes sobre a seguridade dunha metodoloxía recoñecida.

• A subxectividade é unha característica fundamental do ĉomportamento

humano.

• A conducta humana ten unha dimensión histórica e social.

• O comportamento humano é basicamente propositivo, intencional e os seus

cambios axústanse mellor a explicacións de motivos de causalidade.

• Na investigación psico-educativa establécese unha relación entre

investigador e suxeito investigado que ten repercusións decisivas sobre os

resultados, de aí a falacia de separa-lo investigador dos feitos baixo 0

pretexto de obxectividade. A búsqueda de leis xerais non é un obxecto

^ axeitado á psicoloxía científica nin por suposto a pedagoxía.

Para acometer estes propósitos na nosa investigación optamos polas

seguintes alternativas metodolóxicas descritas por:

i

J^.
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- Oleguer Camerino (Camerino, 1995), unha mistura consecuente de

instrumentos para o achegamento a ductilidade da conducta humana.

Unha perspectiva cualitativa que:

"aglutina a diferentes tradiciones o posiciones teóricas tales como,

por ejemplo, la etnografía, la hermeneútica, la fenomenología y la

etnometodología y, se le conoce con los nombres de naturalista,

interpretativa y ecológica además de cualitativa" (Devís citado por

Trigo, 1996: 195)

.

,r.

Coincidindo con Guba y LeCompte (1988), Valles (Valles, 1997), Bericat

(Bericat, 1998) e Gil (Gil Flores, 1994), a distinción entre cuantitativo-cualitativo

parécenos inexacta porque non existe manifestación pura nen aséptica de

calquer desas modalidades, senón que se complementari para adquirir

significación contextualizada.

- Anna Feitosa (Feitosa, 1999) e a súa adaptación da proposta de

Popper para crear a idea de Método Integrativo. Onde existe un

problema inicial de natureza humana (P1), que precisa dá emerxencia

dunha proposta metodolóxica (Pma). Ésta "Pma" será resultado da

converxencia de métodos diversós, pero sobre todo da participación dos

"suxeitos epistemolóxicos" obxecto de estudo do P1. Desta participación

activa "de tódolos intervinientes do proceso en tódalas fases do mesmo"

resultarán o procesos de axustes posibles (AP a), onde poden ser

negociadas tódalas alteracións posibles e analizadas as novas ideas.

Así identifícase e componse unha nova problemática (P2 a), que será

avaliada ^críticarnente no Debate crítico apreciativo (DCA), onde se

recollerá "tódolo crecemento experimentado por tódolos suxeitos

envolvidos en tódala experiencia" (Feitosa, 1999).
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Esquema 5: Método Inte_ rativo (Feitosa, 1999).

P1

PMa ^ APa ^ P2a

/ PM b AP b P2 b^ DCA-^
^ PMn ^ APn ^ P2n
^ ^ ^

Ademais Anna Feitosa inclúe no final de cada etapa do traballo

científico a necesidade de constatar a evolución e expansión da propia

conciencia. ^

"Así, aflora a comprensión de que cada problema, ou cada

dificultade encontrada oculta unha oportunidade de crecemento. O

primeiro paso é comprender este segredo: cada dificultade trae en

sí, por desvendar, unha oportunidade. Comprendida esta parte,

vamos ó segundo paso, que consiste na comprensión de que coa

expansión da consciencia, con o desenvolvemento da intelixencia

elévase tamén o nivel de complexidade dos novos problemas. Todo

fai parte do desenvólvemento. O terceiro paso, que é talvez o máis

gratificante dos tres, é a certeza e a confianza crecente de que os

problemas son proporcionais á nosa capacidade para resolvelos ou

sobrepasalos. A esa altura xa se instalou no suxeito un sentimento

de auto-estima e autoconfianza suficiente para mante-la serenidade

e a calma necesaria para o desenvolvemento do novo espíritu

científico, aberto, humilde, interesado, envolvido e comprometido co

servicio, coa responsibilidade do coñecemento" (Feitosa, 1999: 91).

Adecuarnos a este modelo é a intención metodolóxica da

investigación. Comprometidos co contexto co que interactuamos,

►

.
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decidimos "elabora-la" investigación ó tamaño da situación que se nos

presenta. Nunca existiu unha intención de acumular datos para recoller

nunha conclusión final, senón que esa análise rentabilizouse dende o

inicio. A medida que os obtemos datos, imos intervindo coas persoas

maiores influenciados por eses mesmos datos.

A presentación en paralelo de comunicacións bidireccionais do

esquema n° 6 quere simular, como xa se anticipou na fundamentación

teórica, a simultaneidade de procesos. Este periplo aquí esbozado de

forma sintética é o que percorre a nosa investigación.

.
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Esquema 6: Percorrido da investigación
«

_ ^, , .. ,.
FU^N^DAiÚ1ENTACI^N

TEÓRICA:

s
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Ana Rey Cao



Tercera parte: lll. Metodoloxfa e técnicas.de investigación.

VALORACIÓN DA INVESTIGACIÓN. CRITERIOS DE

CREDIBILIDADE ,

A investigación utiliza diferentes instrumentos (integración metodolóxica)

fundamentalmente de tipo naturalista. Polo tanto a súa validez virá dada por

unha boa utilización de tódolos indicadores de credibilidade con un criterio máis

cualitativo que cuantitativo. Recollémos na táboa 12b (adaptado de Trigo, 1988:

288) os criterios de credibilidade que segúndo diversos autores, deben de

aplicarse para dar validez a unha investigación. Despois explicaremos como foi

levado a cabo na nosa investigación. ^

Táboa 12b: Credibilidade dunha investigación. (Adaptado de Trigo, 1998: 288)_ _.._ - - _ _

INDICADORES

^VERACIDAD

^^ ESTABILIDAD
^^
^ DEL PROCESO
^.:
^^ DE MEDICIÓN

PQSITIVI^STAS ^ NATURALISTA;
C:UANTITATIVAS CUALITATIVAS

-VALIDEZ INTERNA
(relación entre la
váriable independiente y
la dependiente)

• prueba de expertos
• prueba piloto
• grupo control /grupo
experimental
^ aleatorizaeión de 1a
muestra

VALOR DE VERDAD
triangulación : (personas, técnicas, ^
omentos,m expertos

trabájo prolongado
observación persistenté >_

/separación periódica de la situación ;^
. recogida de matenal de ;
adecuación referencial
•: contrastación de teorías
• establecimiento de pistas
reflexión
• corroboración
estructural
• justificación c
metodológicos
• verificación de
participanteŝ .

FIABILIDAD INTERNA
condiciones de los'

instrumentos de
medida)

,N prueba ? de Gronbach

coherencia

s cambios

in orme por los

. _.^._w^^_^___^.^._.__^._.
DEPENDENCIA

participación de
investigadores (expertos}

• triangulación ^
• negocia^ión de los signifi.cados .:^;
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NEUTRALIDAD

EN EL ANÁLISIS

APLICABILIDAD

,.,:^ . ,^.^:. .^ . ,- __:, __ _.^.^_r,^,^^, .. :._._ _..
F{ABtLIDAD CONFIRMABILIDAD:

(

EXTERNA- /OBJETIVIDAD'
OBJETIVIDAD • saturación

neutralidad^ asepsia, . élaboración de inforrnes amplios
irnparcial^dad durante . descripción minuciosa de
todo
i

el proceso de hechos
nvestigación) • facilitar la réplica

VALIDEZ EXTERNA
(generalizacíón
resultados)

^^^ • carácter representativo
de lamueŝtra

....^.V..^^_^ ^._....^. _._.^__.^
TRANSFERABILIDAD
COMPARABILIDAD
TRADUCTIBILIDAD

descripción precisa del contexto
descripción del proceso de ^

selección de casos, tratando de
que sean representativos en
cuanto a la variedad
situaciones y escenarios

• descripción minuciosa del proceso ;
segu o.

Validez Interna. No noso tipo de investigación é máis axeitado

denominala credibilidade ou veracidade. Trata-la validez interna como unha

relación directa entre causa e efecto dun proceso determinado faise difícil

cando falamos dunha investigación non experimental, como sucede neste

caso. Non podemos ailla-las variables a estudar para impedi-la influencia

doutras variables extrañas, xa que desta forma deformaríamo-lo grupo,

volvéndoo artificial e irreal. Este aspecto queda solventado coa triangulación,

tanto de recollida de datos, número e tipo de instrumentos utilizados. Así a

recollida de datos realizouse, como xa indicabamos, sobre diferentes mostras

nas que se tivo en conta a súa procedencia (diferentes ámbitos de intervención

sociocultural: manualidades, ximnasia, dibuxo, títeres, inglés) e diferentes

institucións (centros sociais, aulas cultura, asociacións e club de xubilados).

Validez externa o aplicabilidad. Este criterio ven dado según Goetz e

LeCompte (1988) por unha descripción precisa do contexto e unha selección

de casos representativos en canto á variedade de situacións e escenarios.
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.

Este criterio queda garantizado na investigación ó describi-lo contexto no que

foron recollido-los datos (institución, materiais empregados, participantes,

duración e contidos da situación).

Fiabilidade ou estabilidade do proceso de medición. Na investigación

experimental a fiabilidade é dada polos instrumentos de medida e os

medidores. Dentro do paradigma cualitativo é a revisión e triangulación entre os

diferentes instrumentos de recollida de datos ^o que da credibilidade. No noso

caso como obsérvase na táboa 14 (pax. 202) , para un mesmo obxectivo foron

utilizados dous instrumentos. Do mesmo xeito a interpretación das entrevistas e

da investigación acción foi triangulada entre tres investigadores do equipo dé

investigación. ^

III.1.3. XUSTIFICACIÓN DA METODOLOXÍA

Antes de comezar a explica-los instrumentos, é axeitado deterse a

xustifica-la particularidade introducida, do contrario podería- semellar un

"capricho" explicitar e sistematizar como parte operativa do noso deseño . de

iñvéstigación a"fase exploratoria" (algúns investigadores cualitativos chámanna

fase "preparatoria" (Rodríguez, Gil y García, 1996), noutros casos identificable

coa "fase heurística" propia da investigación exploratoria, ou fase de

exploración ou preactiva (Serra^no, 1994), e que nós caracterizamos

instrumentalmente como "vagabundeo".

Utilizamos esta -.estratexia, como un xeito de amplia-la coherencia

humanista, complexa e ecléctica da nosa investigación. Fixemos desta fase,

moitas veces silenciada (pero indiscutiblemente presente en toda investigación)
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o noso primeiro " instrumento" metodolóxico. Como xa coinciden en sinalar

moitos expertos investigadores:

"A maior parte dos informes de investigación non recollen,

nembargantes, maís que os procedementos e os resultados da fase

^de confirmación" (De Ketele e Roegiers, 1995:114). ^

Pero a metodoloxía dunha investigación non comeza coa "confirmación"

ou resposta ás preguntas formuladas. A investigación cualitativa, polo seu

carácter aberto e dinámico, cómeza a súa metodoloxía^antes da formulación

das súas hipóteses, preguntas ou cuestións. É precisamente, na calidade da

fase reflexiva onde se vai enxendra-la osamenta da investigación. É segundo 0

esquema do Método Integrativo de Anna Feitosa (Feitosa, 1999), o momento

do coñecemento do P1, do problema de partida.

Anteriormente ó marco teórico, ten que existir unha fase de reflexión, de

exploración que nos indique qué é relevante investigar, contrastando coa

experiencia da realidade, coa observación e coa contraposición ás nosas

crenzas. A formulación das preguntas debe xurdir da implicación persoal no

proxecto. É case "unha provocación" para o investigador, "un erizar a pel no

contacto aberto e indiscriminado no ambiente". Partir de cuestións anticipadas

a esta "fase exploratoria" é como colocar unhas luvas asépticas, que nos levan

a illarnos a priori de certos organismos que quizais poderían ser importantes

por provocar certas reaccións ecolóxicas, relato vivo da realidade humana: "a

emerxencia". Antes de colocar ese sesgo, é bo mergullarse como un

"vagabundo", como un neófito, para deixar xurdir, conxuntamente á reflexión

máis teórica os sucesos da realidade ^q ŭ^ nos envolve. Non é tan importante

"anticipa-los problemas" rigurosamente cun deseño altamente estructurado. O

constructivismo que alimenta o paradigma crítico, basease nunha maior
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ambigúedade: é un camiño de descubrimento progresivo (Rodríguez, Gil e

García, 1996).

Son moitos os autores (Catell, 1966) que veñen denunciando a

neglixencia falaz no xeito de face-los informes de investigación. Na maioría das

ocasións os investigadores obvian a fase "heurística" e"exploratoria", pasando

directamente a fase de constación. A afirmación de De Ketele e Rogiers,

explica esta situación estupendamente:

"EI investigador debe ser mucho más explorador y detective que

hombre de leyes. Desgraciadamente, afirma, es sobre estas últimas

cualidades que el mundo académico juzga a un investigador. Ello

conduce a la práctica habitual, desprovista de significado, en la que

se advierte cómo las investigaciones se engendran mutuamente

según "hipótesis de segunda mano" hasta el agotamiento del filón o

hasta el callejón sin salida" (De Ketele e Rogiers, 1995: 114).

Por estas razóns, porque queremos ser coherentes ó proceso real

empregado, porque é preciso armonizar pensamento e metodoloxía, a nosa

contempla a fase exploratoria como unha fase clave da investigación,

caracterizándoa operativamente como uns instrumento múltiple: análise de

documentos, observación flotante, diario, investigación-acción...

Obviamente, non imos negar que antes da fase exploratoria, existe unha

orientación, motivación, que supón xa un primer cuestionamento sobre a

realidade. A nosa propia escala de valores e filosofía de vida antecipa un xeitó

de afronta-la realidade (ver Fundamentacion teórica: 11.2.1. Os nosos principios.

rectores). Pasamos agora a presenta-lo xeito no que a investigación foi

concebida: Son as fases da investigación.
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III . 2 . FASES DA INVESTIGACIÓN

"La tarea del científico consiste

en comprender algo más,

para actuar un poco mejor"

Levi Strauss

En primeiro lugar, imos expo-la inquietude inicial que xerou a

investigación. Dun xeito resumido, o noso interés estaba centrado en indagar

sobre a:

"COÑTRIBUCIÓN DA MOTRICIDADE NA INTERVENCIÓN

SOCIOCULTURAL CON PERSOAS MAIORES PARA A SÚA

PARTICIPACIÓN ACTIVA NA COMUNIDADE".

A partir dese momento desenvólvese a^investigación. Debemos

diferenciar, baseándonos en Rodríguez e Gil (Rodríguez Gómez, Gil Flóres et

al., 1996) diferentes fases:

Fase prepara#oria: reflexiva e deseño (proxecto de investigación

2. Fasé de Traballo de campo: Acceso ó campo e recollida productiva de

datoŝ (datos acumulados).

3. Fase analítica: Reducción d datos, disposición e transformación,

obtención de resultados e verificación de conclusións. (resultados)

4. Fase Informativa: Elaboración do informe.

5. Fase de novos diseños: Creación de novas perspectivas e liñas

traballo.

Coincidimos en tódala disposición, cunha puntualización. Para nós a

etapa reflexiva, debe formar parte do deseño, pois ela ten os seus propios

.
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r

instrumentos. O que ocorre é que o deseño contempla diferentes etapas, e a

^fase reflexiva pertence a"preparatoria", mentres que a"recollida direccionada

de datos" tradicional pertence ó"traballo de campo" que busca respostas ás

preguntas xurdidas na "preparatoria". ^

Para mante-la orde coa que foi desenvolvida a investigación, antes de

amosa-las cuestións da investigación e o deseño da fase de campo, ^ sería

recomendable que o lector consultase a IV parte: IV.2. Conclusións da fase

preparatoria.

A táboa seguinte, recolle a temporalización na que foron desenvolvidas

as diferentes etapas da nosa investigación, asociando a cada fase a súa

correspondencia co modelo Integrativo defendido (ver 111.1.2. Método

Integrativo, esquema n° 5):

Táboa 13. Temporalización da investigación

FASES DA INVESTIGACIÓN DATAS

FASE PREPARATORIA: VAGABUNDEO ( P1) Agosto1998 - Xaneiro 1999

FAŜE DE TRABALLO DE CAMPO (PM

^3. _FASE ANALÍTICA^ (APn) Abril 1999 - Febreiro 2000

} Febreiro 1999 - Xuño 1999

__--s^r__^ ^ . _ _
FASE INFORMATIVA (P2n) e(DCA) Febreiro 1999 - Marzo

FASE DE NOVOS D ESENOS DCA)`- (P3'

III.2.1. FASE PREPARATORIA

Xaneiro 1999-Xaneiro 2002

Como ánticipábamos, esta investigación foi inicialmente preparatoria. ..

Esta fase inciouse en Agosto do ano 1998, coa análise bibliográfica e

2000 ^j
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a

documentación. A realidade das persoas maiores presentábase complexa. A

abordaxe teórica non era suficiente para entender, porque entender precisa de

sentir, porque a intelixencia emocional non se desenvolve no coñecemento

aséptico de conceptos e teorías. A implicación e compromiso cun colectivo

humano nace da compresión da súa realidade vivencial.

VAGABUNDEO

A primeira parte pasa entón por indagar, por sumerxirse no mundo onde

viven as persoas maiores. Procura-la sensibilización con este colectivo máis

alá dos datos bibliográficos, sociais ou políticos. Envolverse das persoas

maiores para ollar cos seus ollos, para vive-la complexidade das súas

relacións, a.diversidade das súas situacións. Comprobar si o que os escritos

falan correspóndese a realidade do noso entorno.

Poderíamos ter comezado cunha análise máis estrutucturada, con

instrumentos máis definidos e sistemáticos. Pero o perigo era coloca-lo sesgo

xa demasiado cedo. ^De qué sesgo estamos a falar? Das lentes que nos

colocan uns intrumentos orientados a obter unha información para cubrir uns

obxectivos concretos. Partimos pois sen máis obxectivos que coñecer, de

escoitar, de observar, de xerminar ideas. O instrumento do vagabundeo non é

propiamente un "instrumento" senón. que indica unha intención. O vagabundeo

foi desenvolvido mediante unha observación flotante que extendeuse até

Xaneiro do ano 1999:

- Atención sostida, aberta ó esperado e ó imprevisto, con flexibilidade para

advertir índices xulgados a^priori menos pertinentes. Estaría próxima o que

Massonat denomina "Traxectoria de investigación 1 a", onde o investigadór

realiza unha serie de óbservacións directas pero sin unha recollida sistemática

de tódolos datos, permanecendo atento a uns acontecementos non previsibles.

Posteriormente poderá adiantar unha serie de hipóteses sobre o que as xera

.
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(Massonnat, 1989). Esta observación foi tanto externa (non participante) como

interna (participante) (De Ketele and Roegiers, 1995): Externa-directa cando

realizábamos entrevistas informais, non sistematizadas. Externa-indirecta

cando nos sumerxíamos nas fontes documentais (prensa, arquivos, etc.)

e datos estadísticos (censos). Interna cando entrábamos en conversación

coas persoas maiores, participando nos distintos actos e manifestacións da súa

vida (un día nunha residencia de anciáns, unha conversa nun xardín público,

etc). En todo momento foi unha participación activa, procurando integra-lo noso

rol co doŝ demais para coñecer máis de cerca as súas expectativas. O risco da

subxectividade foi aceptado gustosamente, porque concebimos que a realidade

non existe senón dentro de cada un de nós (Watzalwick, 1995). Non chegou a

ser unha "Técnica", posto que como indica Arnau, é preciso contar cunha

estructura teórica previa ou esquema conceptual (Arnau Grau, 1979) que nos

faga seleccionar. Non chegamos nesta fase a"Orientar, planificar, controlar e

someter" (De Ketele and Roegiers, 1995) a observación de xeito aillado, senón

que foi máis ben unha estratexia dentro da "Técnica global" do vagabundeo,

como previa condición para desenvolver con Fiabilidade, validez, pero sobre

todo con coherencia a investigación posterior (fase de traballo de campo).

"EI acceso al sentido se lleva a cabo por observación directa no

sistemática" (Massonnat, 1989: 50).

Por causa desta concepción "flotante" a selectividade limitouse ó enorme

espectro das "persoas maiores de A Coruña nos momentos públicos e

colectivos da súa vida". As estratexias operativas do vagabundeo foron:

- Diario: anotando o vivido e rexistrando conceptos de interese (próximo ó

anecdotario). ^

- Reflexión e elaboración de mapas conceptuais.

- Consulta de documentos e búsqueda bibliográfica.

.
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III.2.2. FASE DE TRABALLO DE CAMPO

Da fase preparatoria (Ver IV.2. Fase preparatoria) emerxeron as

cuestións sobre as que era preciso centra-la nosa investigación para procurar

unha intervención que mellorase o estado psicosocial das persoas maiores.

Para respostar a estas cuestións foron elexidos e implementados os

instrumentos que se extenderon nesta fase.

O obxectivo da investigación (ver 0.2. Obxectivos) concretouse nunhas

cuestións sobre as que poder desenvolver operativamente o traballo de

campo, centrándonos no colectivo de persoas urbáns, válidas, non

institucionalizadas:

CUESTIÓNS DA INVESTIGACIÓN

activ

^^ a...^. ^. _.._.. . __.. ,....^. _ _ .M _ r .^ . . . . ^.^^__^. .. _
Obtér uñ^^ panorama^ actualizado e critico da actual oferta

as carencias, e`aproveite os acertos.

debe se-lo primeiro paso para construir unha nova proposta que mellore

dades de ocio na provincia de A Coruña.. Discernir cuáis son'
^

as actividades actuais e quén as `óferta. Ter unha referencia do "que é",

2. Coñecer e comprende-la diversidade de neces

dos maiores que partic

O

descripción ind

dades e inquietudes

pan nesas actividades. 4frecer unha

vidualizada, respectuosa coa di^ersidade persoal. Fuxir ;

das caracterizációñs "uniformistas"

colectivo "demográfico"

"cuantita#ivas" da vellez cómo^

"cronolóxico", para alcanzar unha compresión

humana desa etapa da vida.- O sumerxirse na súas necesidades e^

desexos, non ten como obxecto facer unha enumeración antropolóxica. °

noso interés vai encamiñado a aqueles datos que poídan axudar a
^

implementar programas de intervenc ón ĉomprometidos coa mellora da 3.^ :^ ^ ^^ ^^ ^:^ . ^.. .... ^ _..^, ... ..^. . .^ ... :.. ^.

.
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.

súa calidade de vida.

3. Coñecemento da viabilidade dun modelo interactivo

intervencion con maiores a traves da motricidade.

4 .

responda ós resultados (necesidades, demandas e recursos}^

;

Deŝeño dun programa de intervención a través da motricidade qŭe^

obtidos `na investígación.

Este foi desenvolvido dende Febreiro de 1999 a Xuño de 1999.

III.2.3. FASE ANALÍTICA

Na investigación cualitativa, a análise de datos interrelacionase e

superponse coa toma dos mesmos. A esa característica, responde xa o feito de

ter anticipado á formulación dos obxectivos do Traballo de campo a análise dos

datos do vagabundeo. Este feito revela, que a medida que o investigador vai

recebindo datos, vai creando e adaptando novos instrumentos. Esta fase de

análise de datos desenvolveuse ó longo dun ano, dende Febreiro de 1999 (no

que se finaliza a fase de vagabundeo) a Febreiro de 2000 (no que se finaliza

a integración e triangulación de datos, xunto co desenvolvemento da

investigación-acción). Foi a partir do mes Abril de 1999, cando se comenzaron

a analizar sistemáticamente. os datos do cuestionario e modulando as

informacións das entrevistas.

Como suliñábamos na exposición das fases de investigación a^fase

analítica caracterízase por: reducción de datos, disposición e transformación,

obtención de resultados e verificación de conclusións. Neste caso a fase

analítica foi constituída por:
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• Reducción, disposición e transformación de datos: Interpretación

dos datos obtidos da fase de vagabunde^o, entrevista, cuestionario e

observación.

• Obtención de resultados: Consegui-las respostas ás nosas

interrogantes da investigación (ver 111.2.2. Formulación do problema da

investigación) para ser capaces de deseñar un programa operativo para

a intervención. Ese foi o noso maior resultado.

• Verificación de conclusións: Ademais da revisión pormenorizada

das conclusións, a verificación máis fiable é a posta en práctica do

programa de intervención cun colectivo de persoas maiores, nas Aulas

de Cultura da Coruña (Xaneiro 1999), para observa-la súa viabilidade.

Esta fase non foi obxecto dunha análise pormenorizada posto que xa

escapaba ás dimensións da investigación pero é continuada nunha

investigación xa en funcionamento. ,

III.2.4. FASE INFORMATIVA

Os resultados da investigación, ademais de ser postos en práctica polo

investigador e o grupo humano que está sendo obxecto da intervención (Grupo

de persoas maiores das Aulas de Cultura de A Coruña),.^deben ser susceptibles

de ter unha maior difusión, de .aí a elaboración dun informe pormenorizado.

Este élaborouse, progresivamente, dende Febreiro do 1999 á Marzo do ano

2000. Data ésta na que se remata.

.
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M

III.2.5. NOVOS DESENOS

^ A raíz desta investigación, xurde unha nova pesquisa que procurará

profundar sistemáticamente nas aportacións do programa de intervención para

o desenvolvemento das capacidades comunicativas e da autoestima das

persoas maiores. Ambos indispensables para implicarse na vida comunitaria

dun xeito capaz e résponsable. Esta liña está sendo desenvolvida por Da..

Natalia Balseiro, que inicia a súa tese en continuación a este proxecto. Nesa

investigación farase unha análise pormenorizada da evolución que presentan

as persoas maiores que participan nunha actividáde destas características:

"Corpo, pensamento e saúde". Este proxecto conta con ser rematado no ano

2002. .

.
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r

III .3 . INSTRUMENTOS UTILI2ADOS NAS

FASES PREPARATORIAS E DE TRABALLO

DE CAMPO
^ "EI utilizador potencial y novel

se ve inducido a adoptar respecto de los métodos

la misma actitud que ante los artículos de un supermercado ".

Alain Trognon

A cada instrumentó asociamos uns obxectivos, obxectivos que

corresponden a necesidades da investigación. A súa resolución, servirá logo

para deseñar unha intervención que conduza a mellora-la calidade de vida das

persoas máiores, e lóxicamente, da sociedade na que se desenvolven. Como

lóxica consecuencia do deseño multimétodo adoptado (Bericat, 1998), a

integración de métodos vai ter que estar complementada, combinada e

triangulada. Por iso os instrumentos non son exclusivos para un obxectivo

senón que se buscou a complementación para enriquece-la comprensión dos

feitos (por exemplo a entrevista a profesionais e o cuestionario sobre

actividades socioculturais). A combinación, porque os resultados do

cuestionario viñeron a modula-las entrevistas e observacións, e porque éstas

modularon o deseño do programa de intervención. Tódolos instrumentos foron

concatenados para permitir respeta-la emerxencia de datos relevantes. . A

triangulación, para enriquecer e satura-las percepcións sobre un mesmo

obxectivo (foi o caso da entrevista individual a profesionais coas discusións de

grupo a persoas maiores). Lembrar que foi a partir da fase de vagabundeo

cando se deseñóu o resto de instrumentos, aínda que agora amósanse de xeito

contínuo e simultáneo. _

.

204 Ana Rey Cao



Tercera parte: lll. Métodoloxía e técnicas de investigación.

Táboa 14. Obxectivos e instrumentos da investigación.^ _ _ ,^,. ...^.. -^._.^;--. ..^ _ _ ^, ..^ _

OBXECTIV4S

^ Buscar informacións previas,

^:^revisa-los preconceptos,

< reflexionar sobre os fundamentos

^ teóricos adoptados e os criterios;
^ de selección que perrnitisen^
^ operativizar os obxectivos
^
^.prioritarios da investigación.

De/imitar : un
i_
intervención

campo d

diferenciado para

; desenvolver u

i' intervención

^ motricidade:'

programa d

tra vés d

INSTRUMENTQ

VAGABUNDEO

_..._^_ ^..^.^. _, _ .

ELEMENT

Observación flotante' ,

entrevista informal,

búsqueda bibliográfica

_^_^^..^_.^. _ _
CUESTIONARIO Variables: de 1 á 10

Coñecemento da oferta d

' actividades socioculturais para ',,
^` persoas maiores`` ^ ^

ENTREVISTA

ENTREVISTA
^^Coñecemento das demandas e

^ intereses das persoas maiores.
INVESTIGACJON-

ACCJON

Categorías: de 3.A á

3:C. nas entrevístas a

profesionáis das

'' actividades.

Categorías: de 1.A. á

2.2 e de 3.A. á3:C. na

discusión de grupo a

persoas maiores.

ICA

DIARIO

' A observación flotante ^(desenvolvida durante tódolo proceso a través. do diario) distínguese da
observación sistemática (mais específica e elaborada). Os resultados están integrados nas interpretacións
do resto de instrumentos (vagabundeo, cuestionario e entrevista), pois foi a que permitiu a integración de
impresións. "Para nosotros la observación, es más que una técinica o un método de recogida de datos. Es
una gestión de los saberes." (Massonnat, 1989). ^
2 Investigación-acción, desenvolvida durante a fase analítica nunha experiencia actualmente en
funcionamento, onde se está colocando en práĉiica o programa de intervención deseñado. Ver parte V.
CONCLUS/ÓNS. ^

Ana Rey Cao 205



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores:

Coñecemento^ da viabilidade dun^

; modelo interactivo de intervención
GUESTIONARIO Variables:l`^

^con ma^ores^ a través da Categorías: de 4.1
ENTREVISTA

motricidade. 4.3.
^.:.,^.._^..^.^:._.^_ :.. ^ ..
_ ^eseño dun programa de INVESTIGACION- ^CA
' intervención a través da ACGION3

^IAR^O

^ motricidade que responda ós
ELABORACION.

^ resultados (necesidades,

^ demándas e recursos obtidos na
F I N A L D E`

^ ) ^^ ^^ ^^^
RE^^SULTADOS,'`investiga ĉión.

A continuación explicamos con - maior precisión cada un dos

instrumentos, e tamén a súa finalidade. Por cuestións de orde formal, os

resultados expoñeranse todos xuntos ó final. Nembargantes, é pertinente

advertir, que en coherencia a metodoloxía cualitativa de lóxica recurrente,

dialóxica e"Íooping" autoproductivó (Morín, 1997) defendida, non debe

entenderse como un determinismo lineal e apriorístico, senón que vai

emerxendo coas vicisitudes do proceso da investigación: os resultados obtidos

en cada instrumentos ían modulando o seguinte instrumento metodolóxico.

III.3.I.DESCRIPCIÓN DO VAGABUNDEO ^

. Relátanse as diferentes experiencias concretas do noso "vagabundeo":

- Observación participante cun grupo -mixto de homes e^^ mulleres

^ (asistidos físicos e psíquicos) nun centro de día privado.

3 Investigación-acción, desenvolvida durarite a fase analítica nunha experiencia actualmente en
funcionamento, onde se está colocando en práctica o programa de intervención deseñado. Ver parte V.
CONCL US/ÓNS. ^ ^
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.

- Observación participante cun grupo de mulleres nunha residencia

privada.

- Observación participante cun grupo de asistidos físicos e psíquicos

nunha residencia privada.

- Observación participante cun grupo de Ximnasia de mantemento.

- Visita a persoas maiores nunha residencia pública de anciáns

asistidos.

- Observación participante cun colectivo de mulleres dun grupo de

manualidades nun clube de xubilados.

- Intervención con grupo de mulleres maiores dunha residencia

privada.

- Intervención cun grupo de homes e mulleres asistidos psíquicos

dunha residencia privada. ^

- Conversacións cun colectivo de maiores dun centro social.

- Intervención cun grupo de mulleres dunha asociación de veciños.

- Entrevistas informais con internos dunha residencia pública.

- Visita para coñece-lo funcionamento dos Servicios Sociais dun

Concello con actividades para "persoas maiores". Entrevista coa

Responsable municipal das Actividades.

- Observación en diferentes xardíns públicos da Coruña onde

acostuman a permanece-las persoas maiores.

- Primer achegamerito ás bases de datos para observa-la producción

xeral sobre persoas maiores: investigación, artículos, libros,

tesis...Os resultados da análise exhaustiva foi relatada na primeira

parte: I. Estado da cuestión. -

- Lectura e análise de obras de divulgación xeral e específica sobre

persoas maiores, dende o ámbito científico-médico, psicolóxico e

social. Os resultados desta análise son presentados en grande parte

na formulación teórica, amalgamados coa propia experiencia da fase

de traballo de ĉampo. ^
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O procedemento seguido era rexistrar no diario, cada día os aspectos

máis significativos. No apartado de análise de resultados, amósaxe a modo de

exemplo uns fragmentos do diario en relación a: Intervención con grupo de

mulleres maiores dunha residencia privada, Intervención cun grupo de homes e

mulleres asistidos psíquicos dunha residencia privada e uñ día do Diario e

asistencia a xornada sobre persoas maiores. ^

III.3.2. CUESTIONARIO

Está concebido coa intención de procurar información relativa ás

características dos servicios socioculturais ofertados polas diferentes

entidades que interveñen con personas maiores. Pretende unha primeira

aproximación á opinión que Ile merece ós responsables de devanditas

entidades a viabilidade dun proxecto de interactividade baseado na

transmisión dos coñecementos dos maiores. Nesta perspectiva, presta un

importante servicio na investigación cualitativa, trascendendo a súa cotián

aplicación cuantitativa. Seguindo a Rodríguez, Gil y García,1996, foi concebido

atendendo a: ^

a) O cuestionario é un procedimento de exploración de ideas e crenzas xerais

sobre algún aspecto da realidade.

b) O cuestionario considérase como unha técnica máis, non a única nin a

fundamental no desenvolvemento do proceso de recollida de datos.

c) Na elaboración do cuestionario pártese dos esquemas de referencia

teóricos e experiencias definidos por un colectivo determinado e en relación

co contexto do. que son parte.

.

.
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,r

d) A análise dos datos^ do cuestionario permite que a información se comparta

por participantes da investigación. ,

e) A administración do cuestionario non produce rechazo algún entre os

membros de determinado colectivo, senón que é maioritariamente

aceptado e considérase unha técnica útil no proceso de achegamento á

realidade estudada.

Seguindo estas pautas as cuestións son de tres tipos:

• Totalmente estructurada para información descriptíva concreta

(variab/es da 1 á 7 do cuestionario).

^ Semiestructurada e máis cualitativas, ofrecendo ó enquisado as

opcións e gama continua dentro da cal buscará a resposta

(variab/es 9 a 11). Para información descriptiva na que non é

posib/e antecipa-lo contido específico (variab/e 8)

• Totalmente cualitativas, resposta aberta (b/oques 12 e 13).

.

►

PROCESO DE ELABORACIÓN DO CUESTIONARIO DE ENTIDADES CON

SERVICIOS PARA PERSOAS MAIORES
..^_ . ,

g ^
;^^

01.Adecuacíón ós obxectivos zerais da investí ación Qué sé

pretende saber? ^

02. Revisión de cuestionaríos diversos e consulta metodolóxica

03. Elaboración inicíal do cuestionario ^

Ó4. Deseño da mostra

05. Condicións de aplicacíón e tempo da mesma (validación)

06. Versión definitíva
. . ^ ^ ^ ...

. c^\ . .
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07. Qperativizacívn do traballo de campo (enuíos e planiticácíón do

control)

O8. Procesamento de datos.

Ó ponto 01 respóndese no apartado de "Descripción do cuestionario".

Con respecto ó ponto 02., os cuestionarios revisados foron extraídos das

seguintes fontes: ^

(Pérez Alonso, Marín Ibáñez et al., 1993), (Rodríguez, 1997), (Altarriba, 1992)

(Bazo, 1990) (Díez Nicolás, 1996) (Díaz, 1996), (Iglesias de Sousa, 1994),

(Kauffmann, Frías et al., 1997) (INSERSO, 1989), (Altarriba, 1992), (Fericgla,

1992) Rexistro de entidades prestadoras de Servicios Sociales.

A consulta metodolóxica foi fundamentada en:

(Rodríguez Gómez, Gil ^ Flóres et al., 1996), (García Ferrando, Ibáñez et al.,

1994; Babbie, 1996), (De Ketele and Roegiers, 1995; Rodríguez Gómez, Gil

Flóres et al., 1996)

DESCRIPCIÓN DO CUESTIONARIO

Consta de 11 grandes bloques temáticos que recollen aqueles aspectos

considerados relevantes en materia de entidades prestadoras de servicios para

persoas maiores, orde que responde a unha coherencia na secuencia de

variables.

A continuación realizamos unha descripción pormenorizada de cada^

unha das variables:

w,
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r

;

1. NOME DA ENTIDADE.

Denominación que Ile aplica o titular ou xestor. Recóllense os datos

necesarios para a súa identificación e localización xeográfica dentro da provincia.

O nome que recebe a entidade é. interesante tamén para facer unha análise da

terminoloxía en uso: terceira idade, fogar do xubilado, desamparados, etc. e as

suas posibles percepcións polos maiores..Onde se ubica físicamente a entidade,

para obter un mapa operativo da distribución da oferta de actividades. O acceso ás

per.soas maiores está condicionado pola ubicación da oferta. . Tamén , se facilita

unha posible interpretación sobre as relacións entre o tamaño do municipio e a

oferta, rural-urbán, costa-interior. .

2. TIPO DE ENTIDADE.

Saber como é a actividade xenérica da entidade: ^ residencia, empresa de

servicios, centro de día...Lóxicamente unha entidade que é residencia de asistidos

non ten a mesma finalidade que un centro social municipal ou unha aula da

terceira idade.

• Residencias: Son centros destinados a servir de vivenda permanente
,

ou común a persoas maiores. . .

• Centro social: centros abertos nos que se promove a convivencia e

realízanse actividades culturais e recreativas. ^

Fogares e clubes: centros abertos de características .similares ós

centros sociais, pero máis específicos para persoas maiores.

• Centros de día: Centros especializados onde se presta unha atención

multiprofesional ás persoas anciáns que se encontran con certa

necesidade de coidados mínimos e que permanecen durante o día no

centro, onde receben atencións de diversa índole segundo as

necesidades que presentan. ^ .

.
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• Vivendas tuteladas: son pisos que se encontran ubicados na mesma

comunidade e os beneficiarios son preferentemente trasladados de

lugares próximos para vivir nos pisos tutelados. Acostuman disfrutar de

servicios de SAD e actividades de convivencia.

Aulas da Terceira Idade: Centros destinados á promoción socio-cultural

a través da realización de actividades formativas, culturais e de

dinamización e animación social. Xestionados polas CC.AA en

colaboración cos Concellos.

• Concello: Cando é o propio concello quen desenvolve a actividade, sen

ter un local específico para as persoas maiores. Normalmente as

dependencias da Asistenta social.

• Outros: Destinado a algún campo non descrito que poida aparecer de

forma puntual. Por exemplo: minirresidencias, hospitais, centros

deportivos, etc.

Para esta clasificación utilizamos fundamentalmente a: Majos, 1995; Díez,

1996 e Inserso, 1996.

3. TITULARIDADE:

O titular é o propietario do centro. A cada titular correspóndelle unha

categoría.

Rexeitamo-la inclusión dun campo diferenciador para os casos nos que a

xestión non sexa directa polo titular, por non considerar relevante o dato para a

nosa investigación. Unha entidade pública non responde ós mesmos

condicionantes que unha con ánimo de lucro. ^

"Lo habitual es que las organizaciones públicas persigan, de manera

explícita ^o implícita, fines múltiples. .. Las organizaciones públicas están

sometidas a más condicionamientos y muchas veces disponen de un
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'i

menor margen de libertad para introducir cambios organizativos que sus

correspondientes en el sector privado"(Kauffmann, Frías et al., 1997:15)

Condiciona tamén a súa accesibilidade: Un anciano non se dirixe a unha

empresa de asistencia a domicilio coas mesmas expectativas. Queremos

establecer relacións entre o tipo de oferta de actividades según a tipoloxía da

actividade: ^é a institución pública máis vangardista?, ^hai máis reproducción no

mundo privado?, ^está o asociacionismo diversificado?

Tódolos titulares ou xestores agrúpanse segundo a súa natureza privada ou

pública:

. • Administración pública: Inserso, autonómica, provincial, municipal.

• Administración privada: ^

Privada sin ánimo de lucro: asociación, fundación, igrexa, patronato,

cruz vermella, obra social

• Privada con ánimo de lucro: privada empresa, caixa de aforro. _

• Outros:

4. PUBLICO DAS ACTIVIDADES ("^A QUEN VAN DIRIXIDAS AS

ACTIVIDADES DA SÚA ENTIDADE?"):

Coñecer se a entidade desenvolve as actividades para persoas maiores

exclusivamente ou para outros colectivos. Deste xeito é posible dilucida-lo grao de

relación existente do colectivo dos maiores con outras poboacións. A natureza

mesma ^das entidades así como os obxetivos definidos no momento da súa

fundación, vai determina-lo grupo humano destinatario das súas accións, sexa

exclusivamente o grupo dos maiores, ou outros colectivos cos que interactúan na

entidade. Este feito terá gran influencia nas súas dinámicas de funcionamiento e

na natureza das súas accións. ^
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• A persoas maiores: Exclusivas para maiores, sen actividades abertas a

outras persoas de menor idade.

• A maiores e outras persoas: A entidade desenvolve actividades abertas a

outros colectivos. :

5. CARACTERISTICAS DAS PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS

ACTIVIDADES:

• Sexo: homes, mulleres, mixto. Existen centros que polas súas

características acotáronse a un único sexo (residencias). Outros de réxime

^ aberto son de tipo mixto (fogares, centros de día...).

• Válidos4 (autónomos): poden desenvolver actividades da vida diaria sen a

asistencia doutras persoas. Individuo maior de 60 anos que mantén as súas

capacidades a nivel bo, suficiente para levar unha vida autónoma,

independente. É capaz de vivi-la súa vida, de satisface-las ŝúas

necesidades básicas, sen que ninguén coide dela.

• Asistidos físicos: Sufren unha patoloxía crónica ou invalidante física, que

en, maior ou menor medida, impídelles ou dificultalles o nivel de

capacidade necesario para realizar unha vida autónoma, valéndose por sí^

mesma. Tales discapacidades poden afectar á persoa no seu estado físico,

creando unhas dificuldades que poden ser comprendidas, aceptadas e

superadas mentalmente: a esas persoas chamarémolas "asistidos físicos".

• Asistidos mentais: Noutro caso as discapacidades poden afecta-lo seu

estado psíquico, con transtornos mentais que conlevan procesos

depresivos, o delirio e a demencia, entre outras cousas. As persoas anciáns

afectadas por transtornos mentais recibirán o nome de "asistidos psíquicos"

(Majos, 1996). Padecen patoloxía crónica ou invalidante psíquica, que Iles

imposibilita valerse por si mesmos. ^

' Consideramos a denominación de "Válidos" inadecuada porque por oposición trae a mente a idea de
que ós as persoas non .autónomas serían "non válidas" Preferimos a denominación de autónomas, pero
no estudo pilóto observamos que de utiliza-la provocaría incompresións para os profesionais habituados o
término de válidos.
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• Asistidos físicos e psíquicos:

• Válidos y discapacitados:

6. CONDICION DE PARTICIPACION ("PARA PARTICIPAR NAS ACTIVIDADES

É PRECISO SER"):

Os requisitos de participación condicionan a accesibilidade ás actividades das

persoas maiores.

• Socio: Existe unha vinculación entre o beneficiario e a entidade prestadora,

concretada nalgún documento ou contrato que o habilita como socio.

• Usuario%liente: Existe unha relación económica ou contractual.

Empadroado: Debe pertencer ó concello.

• Nada específico: Non existe nengún ĉriterio de admisión, .son abertas a

calquer persoa.

Outras:

.

7. CONDICIONS ECONOMICAS ("A PARTICIPACION NAS ACTIVIDADES DA

SÚA ENTIDADE É"):

• Gratuíta: Non se require desembolso económico para a participación na

totalidade das actividades do centro presentes no cuestionario.

• Non gratuíta: As residencias públicas e entidades relixiosas acostuman

esixir unha porcentaxe sobre, a pensión. As privadas e con ánimo de lucro

posúen un espectro de ^posibilidades máis amplo. Determinadas asociacións

ou centros teñen cotas variables.

• Cuantía Fixa: ^

% ingresos ^
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a

% pensión

Depende da actividade a desenvolver

Outras ^

8. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS OFERTADAS POLA SUA ENTIDADE

PARA PERSOAS MAIORES DURANTE O MES ACTUAL.

O apartado de actividades, está composto por un grupo de accións

destinadas a súa realización no tempo libre e que se poden incluír como

socioculturais. Neste apartado recóllense as actividades xenéricas ofertadas pola

entidade, tentando recolle-la oferta regulada ou estable. Por iso solicitouse o

número de horas á semana.

• Participación dos maiores nas actividades

• Número de persoas maiores que participan.

Queremos sabe-la capacidade de aglutinación das actividades e a súa

trascendencia no colectivo. ^Canta xente fai uso de cada actividade?, ^cales son

as qué máis afluencia teñen?

9. INSTALACIONS PARA ACTIVIDADES:

A disposición dunhas infraestructuras mínimas, como son locais acordes ás

súas necesidades son condicionantes da viabilidade e catidade das actividades

prestadas.

Con vistas a pesquisa-la disponibilidade de instalacións para o xogo

tradicional onde poder desenvolve-lo proxecto de recuperación do acervo lúdico

das persoas maiores, incluímos de xeito específico esa pregunta. .

• Xardín/patio ^

• Piscina .

• Sala usos múltiples ^

216 Ana Rey Cao .



Tercera parte: 111. Metodoloxía e técnicas de investigación.

r

• Biblioteca

• ^ Capela

• Instalacións para xogo tradicional: petanca, chave, bolos... Especificar

• Outros (apareceron muitas outras instalacións, que se explicitan nos

. resultados) ^

10.TOTALIDADE DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN AS PERSOAS MAIORES

NA ENTIDADE ("SINALAR AQUILO QUE REALICEN AS PERSOAS
_^

MAIORES NA SUA ENTIDADE"):

Ante a grande variedade de actividades e co obxeto de procesar mellor a

información, éstas foron clasificadas en cinco grupos, que engloban as actividades

con características comúns.

A xustificación dos criterios utilizados encóntrase no apartado 11.6.6.

Resultaron así cinco campos, cun total de 68 posibilidades (molecular e molar):

• Entretemento

• Dinámica Ocupacional.

• ^ Sociais e Participación Ciudadana

• Desenvolvemento Físico-Psíquico

• Formativo-Culturais .

Para o cuestionario non se presentou a totalidade da clasificación de

actividades posibles, posto que no estudo piloto constatamos que moitas delas

non ían ser significativas. Para os casos perdidos colocamo-la posibilidade de

"outros" ^ ^

11. ^CREE .QUE AS PERSOAS MAIORES DA SUA ENTIDADE PARTICIPARIAN

NUNHA ACTIVIDADE NA ^ QUE RECUPERASEN OS SEUS
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CONECEMENTOS E EXPERIENCIAS (CANCIONS TRADICIONAIS, BAILES,

CONTOS, OFICIOS, ETC.) COA INTENCIÓN DE ENSINAR A OUTROS

COLECTIVOS (NENOS, XÓVENES, ADULTOS, ETC.)?

Recolle-la impresión . e opinión que poseen os responsables das entidades

sobre a viabilidade do proxecto no relativo á vontade de participación das persoas

da súa entidade. É unha opinión pouco contrastada, mais pode refléxar unha

primeira aproximación da man da xente que está en contacto diario coas Persoas

Maiores.

• Si

• Non

• Non sabe

• Por favor, xustifique a súa resposta.

SEGURAMENTE A SUA ENTIDADE TEN INQUIETUDES DE INTERES EN

RELACIÓN ÁS ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES. AGRADECEMOS

AS COMENTEN.

Espacio aberto ós comentarios, suxerencias ou apreciacións das entidades.

ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO

Cúestionario inicial:

Ver anexos

Deseño da mostra

O Universo considerado na presente investigación:

A totalidade de entidades con servicios socioculturais para a poboación de

maiores da provinĉia de A Coruña.

.

i
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.

Criterios de selección da mostra de entidades con servicios

socioculturais.

• Criterios de inclusión

A maioría están creadas e rexistradas segundo a normativa vixente na materia.

As fontes utilizadas son o Rexistro de entidades prestadoras de servicios

sociais de A Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. Dirección Xeral de

Servicios Sociais e o Rexistro de Asociacións do Ministerio do Interior. O censo

de asociácións inscritas no rexistro non se corresponde coas activas,

^numerosas entidades inscritas no primeiro non realizan actividades

socioculturais, polo que foron excluídas do estudo. Conscientes de que moitas

entidades non rexistradas tamén están desenvolvendo ^ actividades para

persoas máiores, cando os ^ nosos medios permitíronnolo incluímo-las no

estudo.

• Criterios de exclusión ^

Exclúense aquelas entidades que a pesar de estar rexistradas non realizan

actividades que se inclúan na nosa definición de servicios socioculturais.

Nos anexos preséntase a relación operativa de entidades consultadas. O

censo total foi dun número de: 221 ^ ^

Ĝondicións de aplicación e temp© da mesma.
.

Estudo piloto na cidade de A Coruña:

• Fases de aplicación

^Obtención de cartas de presentación das institucións

Universidade da Coruña).

Contacto telefónico

pr.oxecto. Identificación do interlocutor q e xestiona

Ana Rey Cao
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información, verificación de datos de locaiización.

Concertación de cita para entrevista persoal

informantes c

con

'^Entrevi ŝtá e=extensión do cuestionario detectando' erros

ou carencias. O informante cump(imentaó e cando

manifesta algunha dúbida ou detéctase algunha

confusión é rexistrada para a súa modificación.

^:Extendéronse 13 cuestionarios pila

Complernéntase a in'formación mediante teléfono.

Elaboración de 'cuestionario definiti^o

-estudo piloto e correccións de expertos.

• Validación por expertos

en auncion

extendeuse a catro doutores expertos

én metodolaxía de cuestionarios de A Universidade da

.Coruñá e Lleida.

• Extensión a persoas "alleas" para observar o grado de compresión

Foi curnprirnentado por 10 persoas, sen vinculación co

com

10 de Febreiro- 5 de

marzo 1999.

.

.

^as súas dúbidas.

• Fases do estudo no resto d^ provincia.

á^onfacto telefónico, identificación do interlacutor que

xestiona a información, verificación de datos d

8-13 de márzo.
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,

explicación

.•

i

áctividade

;Sólicitude formal y específica de datos.

. ^d ncidencias

15 de marzo (envío a

tódolos concellos

excepto Santiago ,e

Coruña) 9 de Abril de ^^

1999 (envío a

Santiago e A Coruña;

Suspendeuse o propósito de realizar tódalas chamadas porque era un

traballo moi arduo, que requería de moito tempo. O gasto económico e a

efectividade real, fixeron necesario renunciar a este procedemento. Era moi

difícil conseguir falar coa persoa adecuada na primeira chamada. O contacto

telefónico foi realizado con 30 entidades. Deste, revelouse que había entidades
J

ás que non era preciso envia-lo cuestionario por carecer de actividades (14). _^

^...... __. _ _. _.

^e) Tratamento dos datos
.

, . . ., ..,. _ _ _ __ _ _ _ _ . .,_ _ ___
Foi utilizado o programa SPSS. A medida que os cuestionarios eran

recibidos ían sendo introducidos na base de datos. ^

. Para a súa interpretación posterior foron realizadas diversas análises de

frecuencias e contixencias, que poden ser consultadas na .interpretación dos

cuestionarios e nos apéndices.
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III.3.3. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADE:

INDIVIDUAL E GRUPO DE DISCUSIÓN

Para coñece-las opinións dos protagonistas das actividades de ocio das

persoas maiores, optamos polas técnicas cualitativas de conversación.

Utilizamos dúas técnicas diferentes, ambas consideradas como entrevistas en

profundidade (Ruiz Olabuénaga and Ispizua, 1989) pero con características

diferenciais. No segundo caso, para entrevista cualitativa en profundidade

elíxese un grupo completo en lugar dunha persoa individual.

Potenciase deste xeito a multiplicación das reaccións individuais e

o intercambio de pontos de vista, encontrando os suxeitos máis

facilidade e estímulo para expoñe-las súas ideas.

Hai aspectos comúns de criterio para ambas técnicas que serán

explicados conxuntamente. As peculiaridades do grupo de discusión

expóñense máis abaixo.

ASPECTOS XERAIS

A entrevista en profundidade, pretende producir unha situación de

máxima interacción entre entrevistadora e entrevistado/a.

"E/ discurso enunciado por el entrevistador ha de ser limitado desde

el punto de vista lógico de acuerdo al tema de investigación, y desde

el punto de vista afectivo de acuerdo a la interacción establecida"

(Kauffmann, Frías et al., 1997:17)

w

!

.
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Neste estudo realizamos 17 entrevistas en profundidade individuais

e cinco discusións de grupo. O número de entrevista non foi delimitado "a

priori", senón que fóronse realizando ata chegar "a saturación" na que as

novas entrevistas non aportaban datos novedosos relevantes con

respecto as outras entrevistas xa realizadas.

No caso das entrevistas individuais, a modalidade defínese como

entrevista basada nun guión (Patton, 1990), denominada por outros autores:

estandarizada non programada, entrevista non estructurada, entrevista

individual aberta, semidirectiva non estructurada, en profundidade ou

etnográfica (Ortí, 1989), (Rodríguez Gómez, Gil Flóres et al., 1996). No caso

das entrevistas colectivas, a modalidade defínese como grupo de discusión

(Valles, 1997), (Krueger, 1991), (Ruiz Olabuénaga and Ispizua, 1989), pero non

deixa de ser unha entrevista grupal basada nun guión.

Caracterízase "por la preparación de un guión de temas a tratar (y por

tener libertad el entrevistador para ordenar y formular las preguntas, a lo largo

del encuentro de la entrevista)". (Valles, 1997). Para a súa execución

seguíronse ós criterios de Merton e Kendall (1946) e Gorden (1975) citados por

Valles (1997:185-194) e Patton (1980) citado por (Rodríguez Gómez, Gil Flóres

et al., 1996).

Utilizouse a grabadora na maioría das entrevistas, a excepción daquelas

onde houbo unha negación do entrevistado: .

"no siempre podemos hacer uso de las grabadoras en una

entrevista. No deben utilizarse cuando la persona entrevistada se

niega a ello o se siente iricómoda" (Rodríguez Gómez, Gil Flóres et

al., 1996: 182) ^
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Procurouse un paralelismo nas preguntas, para permitir unha análise por

contraste entre a entrevista e a discusión de grupo. Enfrenta-las opinións das

persoas maiores e a dos axentes que interveñen na súas actividades

socioculturais. As categorías de preguntas do guión de entrevista e discusión

de grupo definíronse con letras de forma paralela.

SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS

Coa selección dos entrevistados procuramos satisfacer estes criterios:

• Aproximación ó universo de entrevistados potenciais. Estudamo-la

tipoloxía de entidades prestadoras de actividades socioculturais. Optamos

por entrevistar a un representante ou directivo de cada tipo de entidade

(residencia, centro social, clube-fogar, centro de día, vivenda tutelada,

empresa). Ademais tamén tivemos en conta a súa titularidade (privada con

ánimo de lucro, privada sen ánimo de lucro ou pública). Son os directivos os ^

que condicionan (primariamente) a filosofía e carácter da oferta na elección

de programas e persoal. Tamén entrevistamos a profesionais da actividade.

Recóllendo as opinións dun representante (como rnínimo) de cada un dos

sectores de actividade nos que clasificámo-las actividades:

desenvolvemento físico-psíquico, dinámica ocupacional, participación social

e ciudadana, formativo culturais.

• Segundo criterio: lograr que fosen claves, especiais e representativos.

• Criterios muestrais de natureza práctica: accesibles física e

socialmente, disposición a informar, capaces de comunicar a

informaçión con precisión. Intentabamos rexeita-las barreiras e

"inhibidores" derivados da falta de vontade ou disposición:

- Ausencia de "Falta de tempo" ^

.
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í'

•

Non presencia da "Amenaza ó ego" (o temor que a información

transcenda e se volte na súa contra)

Evita-la "etiqueta" (ou autocensura psicosocial)

Eludi-lo "trauma" (ou sentimiento desagradable que se revive ó

rememorar .algunhas experienĉias) (Valles, 1997: 214).

Afortunadamente, durante o estudo piloto para o cuestionario, tivemo-la

ocasión de percorrer e coñece-las entidades. Deste xeito poidemos seleccionar

de forma máis sinxela ós entrevistados.

Non obstante, como comentarase nas dificuldades da investigación, non

poidemos evita-lo inhibidor da "amenaza o ego" e da "falta de tempo". Así, en

varias ocasións, as entrevistas foron frustradas, pola negación dos

entrevistados a que esas opinións transcendesen a documento escrito (sobre

todo en institucións públicas, onde o malestar coa política social é moi

considerable). No caso da falta de tempo, a atención cara o entrevistador está

sempre subordinada a outras múltiples ocupacións, o que deteriora a calidade

da entrevista, e incluso, anulaa.

En consecuencia ós criterios arriba expostos, as entrevistas (cunha

duración media entre unha hora e media e dúas horas) ^realizadas foron:

PROFESIONAIS DE INTERVENCIÓN

- Presidenta de asociación de defensa intereses pensionistas de nivel

nacional (ONG)5. .

- Presidente de Clube de anciáns de parroquia (PARROQ).

- Asistenta social de Clube de xubilados. Obra social, (CLUBE).

5 Entre parénteses consígnase o código que será utilizado para identificar posteriormente fragmentos e
citas desas entrevistas.
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Responsable de Centro de día privado.Psicóloga e animadora

sociocultural en centro de día privado (DIA).

Directora de centro social municipal (non foi grabada) (C.SOCIAL).

Presidente de sociedade cultural de persoas maiores (non grabada)

(CULTURA).

Xestora de empresa de servicios asistenciais (EMPRESA). ^

Xestor de empresa de servicios asistenciais para mayores

(MAYORES).

Directora de Aulas de Cultura en Galicia. Profesora de actividades de
0

Cultura (AULAS).

Directora de Clube de Xubilados (XUBILADOS). Non foi grabada.

Profesora de actividade física para persoas maiores en Servicio

Municipal: Concellos de A Coruña (AF1).

Animador sociocultural e profesor de actividade física en residencia

privada (ASC).

Voluntario por "prestación militar sustitutoria" en Residencia de

anciáns pública. Funcións de animación socio-cultural (educador

social) (EDU).

Profesora de actividade física para persoas maiores en Asociación

Cultural de A Coruña (AF2).

Profesora da manualidades e de títeres en clube de xubilados.Obra

social (MANUALIDADES).

Educador en centro social municipal e coordinador de actividades do

mesrno centro (non grabada) (EDUCS). '

Asistenta social do concello nun municipio (non foi grabada)

(CONCELLO). .
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GRUPOS DE DISCUSIÓN CON PERSOAS MAIORES

Infelizmente non foi posible conseguir grupos mixtos, pois a

meirande realidade das actividades responde a un perfil femenino.

Grupo de mulleres que participan no teatro de títeres nun Clube de

xubilados da Obra social Caixa Galicia na cidade de A Coruña. 10

mulleres (TÍTERES).

Grupo de mulleres que participan na actividade de manualidades nun

clube de xubilados dun Clube de Xubilados da Obra social Caixa

Galicia na cidade da Coruña. 6 mulleres (MANUALIDAD).

Grupo de mulleres das Aulas de Cultura de Santiago. Participan de

diferentes actividades: pintura, historia viva, ximnasia, etc. Asociación

privada. 4 mulleres (AUL.CULTURA).

Grupo de mulleres da actividade de memoria en movemento.

Asociación privada de San Saturniño ( A Coruña). 6 mulleres

(MEMORIA). ^

Grupo de mulleres de diversas actividades do concello de Bergondo

(A Coruña). 8 mulleres (BERGONDO). ^

ENTREVISTAS INDIVIDUAIS ÓS PROFESIOIYAIS DE

INTERVENCIÓN.

., ,^ _ ^ .^_ ..^.^.,..^.^ ^^. ,̂..^. ^.
GUION DA ENTREVISTA (elaborado segundo Weiss 994, citado por

PRIMER LISTADO DE ASUNTOS, "TÓPICOS":

• Os obxectivos que as entidades formulan para as súas actividades.

Intencións que dirixen a programación das súas actividades. ^
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• Papel social que Ile otorgan a súa intervención. Cal é o grado de

relevancia ou trascendencia da súa actividade, nivel de compromiso social.

• Causas que Iles levan a ofertar unhas actividades e outras non.

• Coñecemento do colectivo de maiores. Adecuación ós seus intereses.

Observar se as actividades que se realizan xurden por interés no colectivo

dos maiores ou por inercia, interés persoal, reproducción.

• Sociedade dos maiores que desexan como ideal. Solución dos

problemas. Visión crítica ^

• Consciencia e compromiso coa súa actividade. Observa-lo grao de

reflexión ou trivialización. ^Producción ou reproducción?^
• Posibilidade percibida de que unha experiencia de interacción, de

participaĉión activa dos maiores na comunidade teña éxito. Exemplo a

través da recuperación das tradicións...Coñece-la opinión dos profesionais

sobre a viabilidade do noso proxecto.

"LISTADO DE LIÑAS DE INDAGACIÓN"

• Os obxetivos que as entidades formalan para as súas actividades:

^Cales son as intencións que se plantea para a súa actividade?, ^cáles son

os obxectivos que movilizan a elección da súa programación ou actividade

concreta?

• Papel social que Ile otorgan a súa intervención: ^Qué pretenden

conseguir coas actividades que realizan e organizan?, ^qué cree que

aportan ás persoas maiores as súas actividades?, ^qué necesidades dos

maiores cre que cubre coas súas actividades?, ^qué problemas axudan a^^

solucionar?, ^en qué grao colaboran á sua calidade de vida?

• Causas que Iles levan a ofertar unhas actividades e outras non: ^Por

qué deciden ofertar esas actividades?, ^fraca ŝaron con algunha actividade

ofertada?, ^controlan o grao de aceptación das súas actividades?, ^por qué

creen que as persoas maiores non participan dalgunhas actividades?

•

M'
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• Coñecemento do colectivo de maiores: ^Cal cre que son as principais

necesidades dos maiores hoxe en día?, ^qué inquietudes movilizan ás

persoas maiores?, ^cal^ son os seus problemas?, ^por qué acuden os

maiores ás actividades?, ^qué trascendencia cre que teñen as actividades

ofertadas?, ^cómo se Iles podería face-la vida máis grata?, ^cales son os

seus desexos?

• Sociedade dos maiores que desexan como ideal: ^Qué opinión Ile

merece a actual situación das persoas maiores na sociedade galega?, ^qué

consideran qué debe modificarse para un incremento da calidade de vida

dos maiores?, ^qué debe cambiar na sociedade para que os maiores estén

mellor?, ^cal é a súa imaxe dunha sociedade ideal para os maiores?, ^qué

poden aportar dende a súa entidade á construcción desa realidade?

• Consciencia e compromiso coa súa actividade: ^Qué trascendencia ten

a súa actividade?, ^cre que logran aportar algo á consecución dunha

sociedade máis favorable para eles?, ^cre na posibilidade dun futuro mellor

para os maiores?

• Posibilidade percibida de que unha experiencia de interacción, de

participación activa dos maiores na comunidade teña éxito: ^Cre que

os maiores teñen máis ganas de recibir ou de dar?, ^teñen interese no

contacto intérxeracional?, ^implicaríanse nun proxecto para recupera-los

seus coñecementos e logo^ transmitilos?, ^qué dificultades encontrá na

posta en marcha de iniciativas deste tipo?.

GUIÓN DE ENTREVISTA. ^

Advírtase que a disposición das partes que compoñen o guión non

cónstitúe a secuencia seguida nas entrevistas reales. Moitas das

características biográficas eran xa coñecidas. O guión foi precisamente o que

seu nome indica: unha guía. En moitas ocasións non era pertinente entrar

nalgunha das liñas de indagación, e en moitos casos xurdiron outras novas.

.
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A) Características do entrevistado:

- Cargo que ocupa na entidade

- Actividade ĉoa que está vinculado

- Tempo de relación coa entidade.

B) Características da actividade ou entidade á que se vincula:

- Denominación ^

- Contidos

C) Obxectivos e intencións da sua intervención:

- Obxectivos concretos da actividade/entidade

- Necesidades que aspira a cubrir nas persoas maiores coa súa

actividade.

- Formulación de obxetivos a longo prazo: misión ideal que afronta coa

súa intervención. Liñas ideolóxicas que persigue a súa intervención.

D) Consideración sobre as necesidades das persoas maiores:.

- Problemas actuais das persoas maiores.

- Desexos e inquietudes das persoas maiores.

. - Necesidades que buscan cubri-las persoas maiores na súa

actividade.

E) Adecuación das súas actividades ós intereses, desexos e necesidades

dos maiores:

- Grao de realización dos seus obxectivos.

,- Correlación entre o que as persoas buscan e eles ofertan.

- Contribución social da súa actividade a unha mellora da situación

social dos maiores.

F) Trascendencia social da sua actividade. Conciencia crítica da

actividade.

- Sociedade ideal que eles cren para as persoas maiores.

- Causas que non permiten unha maior participación e realización

social dos maiores. .

- Causas para que oferten as actividades que ofertan e non outras.

:

i
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'v

q'

- Límites que encontran na súa intervención.

G) Posibilidades de proxectos de interactividade e participación

ciudadana. ^

- Opinión sobre a viabilidade dunha integración activa dos maiores na

comunidade.

- Opinión sobre a posible participación dos maiores nunha actividade

de valoración e comunicación da súa experiencia.

- Causas polas que non se realizan actividades nesa liña.

- Dificultades percibidas.

DISCIlSIÓN DE GRUPO A PERSOAS MAIORES

"Los grupos de discusión sitúan a las personas en situaciones

naturales, de la vida real, a diferencia de las situaciones

experimentales controladas" (Krueger, 1991:49).

. As características distintivas do grupo de discusión que nos interesaban

para o noso estudo fronte á entrevista individual son:

Os grupos de discusión implican un grupo homoxéneo de persóas

nunha interacción social. No noso caso, buscabamos colectivos de

maiores pertencentes algunha entidade asociativa. Este contexto

social fai en ocasións máis verosímil e intelixible o que as persoas

maiores teñen que expresar, e a descripción enriquécese co

contraste doutras críticas ou observacións.

O grupo ofrece a oportunidade de entrevistar a máis persoas en

menos tempo, co conseguinte aforro de tempo e enerxía. A nosa

inquietude por coñece-las opinións das persoas maiores tivo que ser

operativizada en grupos máis significativos que o individual.
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A nosa análise estaba orientada ó estudo de feitos e situacións non

individuais. O noso interese centrábase en elementos globais e

colectivos. Os grupos foron seleccionados para aportar informacións

relevantes cara o proxecto de interactividade.

"La géneración de ideas, la descripción de situaciones

estandarizables a otro grupo, y otras semejantes se analizan mejor

en grupo que individualmente" (Ruiz Olabuénaga and Ispizua,

1989:162).

A posibilidade de optar por "mini-grupos". Debido as características do

colectivo a entrevistar:

• En ocacións teñen moita tendencia a un discurso extenso e

^ expansivo.

• Pola contra existen casos de mutismo.

Por estas circunstancias optamos por grupos de 3 a 8 persoas, que

proporcionan unha maior capacidade ó moderador para modula-las

intervencións extensas, e estimular a tódalas persoas a intervir.

No relativo ás técnicas de moderación seguimos as indicadas por, (Ruiz

Olabuénaga and Ispizua, 1989), (Valles, 1997), (Krueger, 1991).

PRIMER LISTADO DE ASUNTOS, "TÓPICOS": ^ ^

• Estado anímico actual, satisfacción persoal. Como é o seu estado de

vida, realización persoal, actitude ante a vida, situación psico-social

percibida que condiciona o seu estilo de vida. ^^

• Estilo de vida. Hábitos persoais de vida, ocupación do tempo; actividades

que realiza no seu cotián.

.
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• Circunstancias e causas do seu estilo de vida. Razóns e condicionantes

para que a persoa maior adopte o seu estilo de vida actual.

• Opinión da oferta actual de actividades. Observa-lo grao de reflexión ou

trivialización. ^Producción ou reproducción?. Percepción das posibilidades
,

de ocio.

• Desexos, preferencias e inquietudes. Gustos persoais, actividades que

estaría disposto a practicar. Caúsas polas que non participa nas

actividades.

• Papel social que otorgan ó colectivo de maiores. Consciencia e

compromiso. Cal é o grao de relevancia ou trascendencia do colectivo de

maiores na sociedade. Implicación e conciencia social dos maiores.

• Sociedade dos maiores que desexan como ideal. Solución dos

problemas. Visión crítica. Sociedade que perciben como idónea.

• Posibilidade percibida de que unha experiencia de interacción, de

participación activa na comunidade teña éxito. Exemplo a través da

recuperación das tradicións... ^

"LISTADO DE LIÑAS DE INDAGACIÓN"

• Estado anímico actual, satisfacción personal. ^Teñen neste momento

das súas vida algo que Iles preocupe especialmente?, ^qué é o que máis

aprecian e valoran do feito de ir a vello?, ^cales cren que son as virtudes

que otorga a idade?

• Estilo de vida. ^Satisfácelles seu actual estilo de vida?, ^por qué?, ^son

vostedes socios dalgúns fogares, clubes ou asociacións de pensionistas?,

^con qué frecuencia acuden a un clube ou sociedade, ou asociación?, ^fan

algunha actividade física?, ^prestan algún servicio de voluntariado?,

^relaciónanse con persoas doutras idades?, ^agrádalles o contacto cos

xóvenes e nenos?, ^qué fan no seu tempo libre?

• Circunstancias e causas do seu estilo de vida. ^Por qué non realiza

máis actividades no seu tempo libre?, ^qué aspectos agrádanlle das actuais
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actividades que existen?, ^qué limitacións encontran para participar nas

actividades?

• Desexos, preferencias e inquietudes. ^Qué actividade gostaríalles facer?,

^en qué Iles gostaría inverti-lo seu tempo libre?, ^qué buscan cando

acuden a unha actividade?, ^por qué acuden ás actividades? ^qué Iles faría

máis felices?

• Papel social que otorgan ó colectivo de maiores. Consciencia e

compromiso. ^Qué inquietudes movilizan ás persoas maiores?, ^cáles son

os seus problemas?, ^por qué acuden ás actividades?, ^qué trascendencia

cren que teñen as actividádes que se Iles ofertan?, ^cáles son os seus ^

desexos?, ^qué opinión Iles merece a actual situación das persoas maiores

na sociedade galega?, ^qué consideran qué debe modificarse para un

incremento da calidade de vida dos maiores?, ^qué debe cambiar na

sociedade para que os maiores estén mellor? -

• Posibilidade percibida de que unha experiencia de interacción, de

participación activa dos maiores na comunidade teña éxito. Vontade

para participar na actividade de interactividade: ^Qué Iles apetece máis "da-

la" súa experiencia ou "recibir"?, ^está satisfeito no seu actual papel social?,

^ten interés no contacto interxeracional?, ^implicaríase nun proxecto para

recupera-los seus coñecementos e logo transmiti-los?, ^qué dificultades

encontra na posta en marcha de iniciativas deste tipo?, ^qué opinión

ofrécelle tódolo coñecemento que as persoas maiores posúen?, ^gostaríalle

realizar unha actividade na que recuperasen a súa experiencia e

coñecementos, as tradicións?, ^qué cree que opina a sociedade sobre os

seus coñecementos?, ^considera que poden aportar algo á sociedade?,

^teñen interés en participar activamente na sociedade?, ^cál é o papel que

deben de te-las persoas maiores na sociedade?, ^cál é a actitude da

sociedade ante vostedes? ^

i

.
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GUIÓN DE ENTREVISTA. ^

Con moita máis razón que no caso anterior, o guión foi unicamente

unha guía. As caracteríŝticas das persoas maiores, fai que en moitas ocasións,

sexan eles os que toman o rumbo da entrevista. Moita xente pensará que debía

se-lo entrevistador o que "tomase o mando". Na nosa filosofía de intervención,

que nace da consideración de ser ante todo persoas, non nos parece educado

adoptar ése tipo de actitudes cun colectivo que precisa tanto de expresar, de

ser escoitado, e que ten tanto para dicir sen necesidade de ser "enclichados"

nas nosas demandas interesadas. Por estas razóns moitas das entrevistas

convertíronse en historias de vida, a través das que as persoas ían

amosando implícitamente tódolos seus arelos, vontades e desexos. A mellor

ferramenta e saber escoitar, e ter tempo, moito tempo e vontade a querer

comprender.

:,

♦
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A) Características dos entrevistados

- Idade

- Procedencia: urbán ou rural

- Nivel cultural (cando sexa procedente, evitando "o trauma")

- Condicións de vida: vive só, en familia, nunha residencia...

B) Estado anímico e estilo de vida. ^

- Estado anímico actual. Causas.

- Problemas e inquietudes actuales.

- Satisfacción coa súa vida actual.

- Ocupación do seu tempo libre.

- Asistencia a clubes, asociacións, centros sociais...

- Participación en actividades.

- Realización de actividade física ^

- Aficións.

- Participación en voluntariado

- Contacto con outras persoas: relación con xente de outras idades.

- Satisfacción nas súas relacións persoais: amistades, sociedade...

E) Circunstancias e causas do seu estilo de vida.

- Limitacións na súa vida para non levar outro estilo de vida.

- Causas para que non participen no seu tempo libre en máis

actividades.

- Aspectos que Ile desagradan das actividades que se estan a ofertar.

- Opinións sobre a oferta de actividades actual: trascendencia e

calidade. ^

C-D) Desexos, preferencias e inquietudes. .

- Actividades que Iles gustaría facer e porqué.

- Demandas que Ile solicitan a unha actividade.

- Expectativas personais para a súa vida.

- Actividades que realizarían persoalmente, que Ile aportárían

autoestima e satisfacción ós maiores. ^

.

+.

.
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F) Papel social que Ile otorgan ó colectivo de maiores. Consciencia e

compromiso.

- Sociedade ideal para as persoas maiores.

- Causas que non permiten unha maior participación e realización

social dos maiores.

- Límites que encontran para a súa realización persoal e social.

G) Predisposición para a participación no proxecto de interactividade.

- Vontade de participación nunha actividade de recuperación dos seus

coñecementos.

- Vontade de comunica-la súa sabiduría ós xóvenes, nenos, adultos...

- Percepción do grao de aceptación social da iniciativa.

- Inclinación e interés en participar activa e útilmente na comunidade.

- Aportacións que as persoas maiores poden brindar á sociedade.

- Causas de que non se fagan iniciativas dese tipo.

- Causas de que eles non participen.

- Condicións nas que participarían. '

- Actitude ante a súa corporeidade.

CATEGORÍAS DE ANALISE

Como señala López-Aranguren (1992):

"el establecimiento de un sistema de categorías generales

reconocidas como tal, siendo la razón fundamental la ausencia de un

consenso básico en las ciencias de la comunicación y en las

ciencias sociales respecto a un cuerpo teórico general de/ que

pudiera derivarse tal.sistema de categorías estándar, no existe otra

^,.
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r

alternativa que desarrollar categorías ad hoc, específicas para el

análisis que se tiene entre manos" (López-Aranguren, 1992:397)

. Nós empregamos unhas categorías inductivas de materia ou tema.

Dicimos inductivas porque foron totalmente delimitadas tra-la lectura e análise

atenta das entrevistas, aínda que a formulación teórica e o deseño inicial das

entrevistas xa determinou en gran medida eses nucleos temáticos. Non son

consideradas categorías nun sentido estricto, porque a súa mutua

exclusividade é difícil, e, como verá o lector ás veces será máis adecuado facer

análise conxunta de dous temas. O que determinan estas categorías son

^ especifidades, e foron concebidas como un funil, na que a primeira categoría

podería ter incluído a tódalas demais, pero que para unha análise máis clara,

decidimos ir cribando: do máis xenérico ó máis específico. .

Existen catro grandes categorías: persoas maiores, as persoas maiores

na sociedade, actividades de ócio e proxecto interactivo. Cada unha delas

subdivida en campos, que son os que realmente caracterizan e"perfilan" á

categoría. ^

PERSOAS IVIAIORES: Aquelas opiniónŝ; pensamentos, actitudes ou

sentimentos que;aportan información sobre as características das persoas

Necesidades: Aspectos dos que carecen as persoas maiores, feitos que

^son deficitarios nas súas vidas e que necesitan para ser felices.

. Desexos-inquietudes: Arelos, obxectivas buscados, motivacións...todo 0

que as persoas maiores están querendo e movilízaas.

1.C. Capacidades: Virtudes, habilidades, potencialidades e características

positivas das persoas maiores.

•

.

maióres en relación ós campos das:
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_ ^.,^..^.,-,^„^.. ^. _ ._ . _ _ ^,,.._^ _^ _ ..,_ _ w..v ^ _ ^,,:M . , .c . . _ . _ ..._ __.^..... _

i4S PERSOAS MAIORES NA SOCIEDADE: Aquelas ópiriións, pensamenfos,

actítudes ou sentimentos que aportan información sóbre as relacións das

persoas maiores coa socíedade. Os campos son:
_ _.. _
.1. f. Opinión actual: Referida os datos que se correspónden con opinións da

ituación das persoas maiores na sociedade de hoxe (ano 1999).^ s

.`^Futura-prospectiva: Referida ós datos que se corresponden con opinións

'e suposicións que os entrevistados fan sobre a futúra ŝ ituación`'das persoas

^í máiores na

datos que poidan

ACTÍVÍDADES DE OCIO: Aquelas opiníóns, pensamentos, actitudes

sentimentós que apo

persoas maiores.

.1^. w^Obxectivos: Fins
1
i actividades:
,_
? 3:.2 . `Limitacións

rtan información sobre as actividades de oció para'

ou factores buscados (ou que deberían buscar) estas #

Bá'rreiras e problernás para desenuolver áctiuidades de ocio.

3.3. : ^^ Características

__ ____^. . ^...,^.__^. _ ^, . . _W._^.^ ^
PROXECTO INTERACTtVO: Opinións, pensamentos, actitudes ou

derados irnportantes e d

^ interés nas actividádes 'de ocio. Búscase sobre todo recalie,
^ axudar a desenvolver un programa de intervención axeitado.

sentimentos en relación á intervención a través da motricidade que busque

como fin a participación activa dos maíores na comunidade, sendo

transmisores dos seus coñecementos a outros coleĉtivos. 4s datos poden ser

en relación ós campos de:

4.1. Vivencia da corporeidade

experiencia e

4.2. Viabilid

sociedade'.

diálogo co

relevantes:' Aspectos cons

P

Conductas, actitudes e hábitos en relación a

opio corpo. Atencións e coidados ó mesmo.

ade: Manifestacións sobre a súa pertinencia. Aspectos que

^facilitárían a súa re

^4.3^. Limitacións

^ interáctivo.^

Barreiras e problemas para desenvolver un` proxecto

Táboa 39: Categorías da entrevista.

alización.
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NECESIDADES

2.1.

OPINIÓN ACTUAL

4.1.

VIVENCIA DA

CORPOREIDADE

`4.2.

VIABILIDADE

III.3.4. INVESTIGACIÓN ACCIÓN

4.3.

LIMITACIÓNS

Cando falamos do vagabundeo introducímo-la observación non como

técnica "estricta" e"tradicionalmente" considerada, senón como un elemento

máis do vagabundeo.

w

.

CAPACIDADES

FUTURO-PROSPECTIVA

3.C.

CARACTERÍSTICAS

RELEVANTES
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.

Agora, cando os resultados do vagabundeo permitiron facer unha

"selección" do obxecto de estudo máis pechadas, estaríamos moi próximos ó

que Massonnat denomina "traxectoria 1 b^ de investigación: basada en la

observación directa": unha recollida de datos sistemática e previamente

planificada de casos adaptados ás consignas que hai que resolver na

investigación. (Massonnat, 1989). Foi unha observación participante, próxima á

investigación-acción, durante o desenvolvemento da práctica de intervención

como docente. Os puntos de decisión (Rodríguez Gómez, Gil Flóres ^et al.,

^ 1996) para a observación foron:

PROBLEMA OBXECTO DA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Ademais dos obxectivos formulados xa na fase de deseño da

investigación (ver 111.2.2. Formulación do prob/ema da investigación según

ós resultados da fase preparatoria) poidemos centrar máis a nosa

investigación-acción, posto que xa posuíamos unha orientación máis precisa

debido os datos das entrevistas:

Ĉoñecemento da^ viabilidade dun modelo iriteractivo de intervenciór^^

♦

a través da motricidade, que incorpore as demandas atopadas^:^

durante as etapas previas (cuestionario, entrevista e vagabundeo).

o grao de aceptación que ten unha inter3ención inte

`^ utilizando cómo vehículo ó pensamentos

ue desencadea nas' persoas maiores a:experiencia

disciplina

s Ve-lo esquema resultante das conclusións da fase exploratoria, onde se fai unha discriminación dos
diferentes contextos e circunstancias de vida das persoas rriaiores que inflúen no seu tempo de ocio.
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DESCRIPCIÓN DA INVESTIGACIÓN ACCIÓN

• CONTEXTO DA PRÁCTICA: as persoas maiores no desenvolvemento

dunha actividade con implicación da corporeidade e orientada o traballo

cognitivo e recuperación da súa experiencia lúdica. O contexto pretende

aproximarse o máximo posible ó modelo final de programa de intervención,

para avalialo e retroalimentalo. .

Tivémo-la fortuna de poder traballar conxuntamente coa responsable da

actividade (compañeira do equipo de investigación Kon-traste) que se mostrou

totalmente receptiva ó traballo, adaptando a actividade os obxectivos desta

investigación. Esta persoa está totalmente inmersa na liña de traballo do

equipo, e posúe un coñecemento exhaustivo das intencións, fundamentación e

metodoloxía desta investigación, participando activamente no mesmo proxecto.

Esta circunstancia favoreceu a situación privilexiada de contar con dúas

persoas durante as intervencións, con capacidade para focaliza-la atención en

aspectos relevantes, e retroalimentacións enriquecedoras.

A actividade foi desenvolvida nunha sala da mesma a ŝociación, que

contaba con acceso a un patio ó ar libre. A sala (de usos múltiples) era dun

espacio aproximado de 10x5 m. A disposición de espacio libre de obstáculos

estaba limitada por unha gran mesa no centro. Aspectos positivos eran a

cantidade de material alí disposto: botellas, papeleras, cafetera, vasos, etc. O

espacio, utilizado para outras moitas actividades (manualidades, cursos de

restauración, etc.) non era de aspecto frío, senón que posuía un carácter

acolledor pola "vida" que desprendía a existencia de tantos vestixios de

actividade.

• SELECCIÓN DE MOSTRAS: Colectivo de 10-12 mulleres dunha asociación

de veciños duñ núcleo semiurbán da provincia da Coruña, durante un período

de dous meses. A actividade desenvolvíase unha vez á semana nunha sesión

a

242 Ana Rey Cao



Tercera parte: 111. Metodoloxía e técnicas de investigación.

•

de dúas horas de duración. O principio eran dúas sesións de 1 hora, pero por

problemas de compatibilidade de horarios, tivo que ser modificada. O estatus

socio-económico das mulleres era medio-alto, o nivel formativo era en tódolos

casos superior a estudos primarios (todas sabían ler e escribir). A súa situación

familiar era estable, todas mantiñan contacto cos seus familiares próximos,

moitas delas vivían cos seus esposos. Non existína problemas "extremos" de

soidade.

• SISTEMAS DE RECOLLIDA DE DATOS: Sistemas narrativos (diario),

sistemas categoriales autoaplicados polas persoas maiores.

Non deixaron de ser pouco formales, aínda que atenderan xa a

situacións específicas:

^ Diario: Inmediatamente a continuación da sesión impartida, anotábase o

relato narrativo da experiencia docente. Procurábase atender ás

informacións que fosen de interés para a evaluación e diagnóstico.Os datos

do caderno de campo eran integrados no diario, incremetándose agora o

carácter reflexivo e emocional sobre o vivido. Nos resultados transcribimos

a modo de exemplo un fragmento do diario. ^

^ Categorías autoreguladas (ICA): Foi empregado coincidindo coa fase de

validación deste instrumento polo noso equipo de investigación "Kon-traste".

Debido ás peculiaridades do colectivo de persoas maiores foi adaptado,

cunha simplificación con respecto a outros colectivos. O seu emprego foi

integrado nos obxectivos cognitivos da experiencia, pois era empregado

como unha estratexia memorística e de desenvolvemento da capacidade de

análises, sínteses e avaliación (De Sánchez, 1992), ademais de ser un

excelente consolidador dos contidos traballados na sesión, facendo que

tomasen conciencia e asimilasen o experimentado, máis alá da fugacidade

do momento (retención). Facemos unha sinxela explicación do instrumento,

que poderá ser consultado con maior precisión dentro duns meses, cando

esté perfectamente validado:
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Obxectivos:

- Para o investigador: Obter información sobre a vivencia persoal da

sesión.

- Para as persoas: Facer conscientes as vivencias e sensacións

desencadeadas na sesión. Actualiza-la experiencia da sesión para o

seu desenvolvemento persoal.

Xustificación:

- A educación non está contida nos contidos amosados ou impartidos.

A educación está inmersa na experiencia interiorizada de cada

persoa. A interacción do estímulo coa persoa é o que fai emerxer

unha nova aprendizaxe, unha mudanza. Por iso ó final da sesión é un

excelente momento para avaliar o que foi interiorizado, significado

polas persoas. É nesa interpretación onde actúa a mudanza, a

creación de novas conductas. Reflexionar é o único xeito de facer

realidade persoal unha realidade externa que non existe. Aínda que a

expresión oral, dificulta a verdadeira manifestación do Ser, a linguaxe

é un excelente vehículo para comunica-lo home consigo mesmo e

cos demais. Ademais dun instrumento de recollida de datos é un

instrumento metodolóxico educativo, na medida que fai de reforzador

e motivador dos procesos conscientes e reflexivos.

Descripción':

- Consta de catro pequenos papeles de diferentes cores: amarelo,

rosa, verde e marrón, que son entregados sucesivamente a cada

persoa ó final da sesión. En cada un, usando un bolígrafo, deben

escribi-las súas impresións sobre cada un dos aspectos ós que se

asocia cada cor:

' Lembramos que este instrumento foi adaptado as persoas maiores deste colectivo. Con outros grupos o
instrumento é autoxestionado, existe un panel de cores na parede, e en calquer momento poden acudir a
escribir as súas impresións. Tamén en determinados momentos (coincidindo con momentos claves da
sesión) faise unha chamada colectiva para realiza-la expresión. As persoas teñen en todo momento
indicación escrita, mediante un cartel sobre que dimensión coincide cada cor. Coas persoás maiores isto
non se fixo así para traballa-la memoria.

i

«
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Amarelo: Rosa: Verde: Marrón:

Comunicar Sentir Pensar Facer

Previamente foi explicado ás persoas o que significaba cada aspecto:

Comunicar: expoñe-las súas vivencias con respecto á relación coas

súas compañeiras. Como viviron o contacto e comunicación durante a sesión.

Como foi a interacción co grupo.

Sentir: expoñe-los sentimentos e emocións que lles provocou a sesión.

Que aspectos emocionais emerxeron durante a sesión. ^

Pensar: expoñe-las reflexións e ideas que lle xurdiron a consecuencia

do experimentado. Que razoamentos, lóxicas e relacións intelectuais

provocoulles a sesión.

Facer: expoñe-la experiencia relevante do que fixeron. Da acción en sí,

do que elas realizaron a escala física ou observable.

O remate da sesión, deixando 15"minutos, era cumprimentado de xeito

individual. Eran recollidos anónimamente.

III .4 . MOSTRAS
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a

"No conozco al hombre, sino a los hombres.

No conozco a/a libertad sino a los hombres libres. "

Antoine de Saint-Exupéry

A mostra utilizada por nós nesta investigación foi elexida por criterios

"pragmáticos e teóricos" moito máis que probabilísticos. Non interesaba tanto 0

número da poboación, senón a súa variabilidad e significatividade para o

deseño da nosa futura intervención.

Na táboa n° 14 recollemo-las distintas mostras coas que realizamo-la

récollida de información, e coa que "interaccionamos" para constitui-lo noso

proxecto. ^

Táboa 15: Mostras
MOSTRAS

POBOACIÓN-SUXEITOS

ĵ .^ Grupo míxto de homes e mulleres (asistídos físicos e
psíquicos) nun centro de día privado.

I^ Grupó de mulléres nunha residencia privada.
f' .a Grupo de asístidos físicos e psíquicos nunha
^ residencia privada.

^^. Grupo de Ximnasia de mantemento.
^^. Colectivo de maiores dun centro social:

.^ Diferentes colectivos de persoas maiores en dous
parques públícoŝ de a província de A Coruña.

' ^ Internos dunhá residencia pública.
^, ^. Colectivo de mulleres nun grupo de maniaalidades'
' nun clube de xubilados: '

^ Intervención cun grúpo de mulleres dunha residencia
privada.
^. Intervenĉ ión cun ,.grupo de homes' e mulleres
asistidos psíquicos dunha'residéncia privada.
^
de

Interven^ión cún ĝrupo de mulleres dunha asociación
veciños:

N° CIRCUNSTANCIA

9 ©bservación participante na súa
actividade cotián durante o

6 vagabur^deo: conversa e
12 ; participación na súa actividade de

tarde.
11

12

DATAS

Agósto1998
Xaneíro°i

1999

_
9 Intervención coa motricidade no : Decembro

vagabundeo (ver descripción , Xaneiro
12 vagabundeo): ^ 1999 `

^. A totalidade de entidades con servicios socioculturais Cúestionario enviado por
pára a poboación dé_maiores da provinc^a de A Conaña. 221 os!directivos das entidades.

^PROFES(ONAIS DA INTERVENCIÓN CON PEROAS Entrevista individúal
MAIORES:

°A ^. Preŝ identa -de asociación de defensa intereses
^ pensio^istas de ñivél nacional.

^. Pí•esidehte de Clube;de anciáns de parróquia .
Asistentá sócial de Clúbe de xúbilados. Obra sociaL .

^. Reŝponsable de Céñtro de día privado: Psicóloga e
`animadora sociocúltural en centro de dfa privádo.

.^ `Directora de centro sócial municipaL
F^residente de sociedade:cultural de'persoas maiores.
Xestora de'empí•esa de senricios'asistenciais.

^. Xestor de empresa de servicios asistenciais párá'
mayores.

correo Febreiro '
Abril 1999

Marzo- Xuño
i999`

•
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w.^.,.^e^.;., . .
^ ^Dir.ectora tlé Aulas de Ĉultura en GaNcia. ` Profesora

f de áctividades dé Cultura.
^^.. Direĉtóra tle Clube de Xubilados.
^,^ ^;rrotesora ae acuviaaae nsica para,persoas
en Servicio Municipal: Concellos de A Corúña.
+ Animador socioĉultural e profesor de actividáde física

"en réŝideñĉ ia nVádá:, P . ,.
> + Volurítano ^por "prestáción militar sustitutoria" en
^: Residericiá :de anciáns pública. Función ŝ de animación
j sóció-cialtúral (educador'sociál).
^^^`: Profeŝora de actividade 'física pára persoas
^ en Asociácion Cultural de A Coruña:
,, *^ Profeŝora dá manualidades e de títeres en'clube'de
I zubilados:Ob^^`s^ĉ iáL... ^ ,.
^+^' Edŭcádor eñ centró sociál municipal e coórdinador de
^ actividadeŝ do mésmo centro.
^+ ..,, Asistenta soĉ iál do conĉello nun municipio...._W_:__:^..^.::, ._ . _^v .^ . ....^. .
^ TOTAL'
i.^..:.^.::.,.,?; '

^ PÉRSOAS MAIORES QUE PARTICIPAN
ACTIVIDADES DE OCIO: '

`^. Grupo de mulleres que participan no teatro de títeres ;
€ nun Clube de xubilados da Obra social Caixa Galicia na '
; cidade da Coruña.
^^. Grupo de mulleres que participán na activídade de,
i mahualidades nun clube de xubilados dun Clube de
l Xubiládós dá Obra sócíal Caixa Galicia ná cidade d
`; Coruña.

.^ Grupó de mulleres das Aulas de Cultu^a de Santiago.
^ Participan de diferentes actividades: pintura, historia viva
; ximnasia, etc. Asociación prívada.
i^. Grupo de mulleres da actividade de memoria en
^ móvemento. Asóciación privada de San Saturniño ( A
^uCoruña)_
r Grupo de mulleres de diversas actividades do concello de
,,Qergondo (A Coruña}.

^"^^ Persoas maiores dunha asociación dun núcfeo 1
;^semiurbano da provinciá da Coruña

Investigación-acción no
desenvolvemento dunha actividade
con implicación da` corporeidade e
orientáda o: trabállo cognitivo e
recuperación da súa experienciá
lúdicá.' Unhá vez á semána núnhá
sesión de dúás horás duránte dóus__ _
meses.

Investigación-acción no Xaneiro
desenvolvemento do programa Marzo 2000
"Corpo, pensamento e saúde".
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III .S . DIFICULTADES E LÍMITES DA

INVESTIGACIÓN
"La auténtica riqueza de /a experiencia humana

perdería parte de su alegría si no

existieran liinitaciones que superar.

La cima de la colina no sería la mitad de maravillosa

si no hubiera oscuros valles que atravesar. "

Halina Boulez

III.5.1. DIFICULTADES

Falar de dificultades e falar de desafíos, é falar de aprendizaxe, é falar

de superación. Os problemas que atopamos ó longo da nosa investigación,

foron desencadeantes de moitas das conclusións relevantes. Gracias, polo

tanto, á realidade que nos desafía cada día.

Foron máis de dous anos os que transcurriron dende o inicio ata o fin

desta investigación. Moito aprendido, porque moito foi modificado a partir das

dificuldades que tiven que ir superando con esta tese:

^ A miña desorientación inicial para enfoca-la investigación como unha-

emerxencia dos acontecimentos que fosen xurdindo. A aceptación da miña

inexperiencia neste ámbito orixinou nos primeiros momentos desconfianza e

dúbida na pertinencia do traballo desenvolvido.

^ Encontrar unha "ex-tructura" de presentación da investigación que fose

coherente co desenvolvemento da investigación. Uni-la forma ó contido sen

desvirtua-los requisitos de presentación científica dunha tese doutoral.

248 Ana Rey Cao



Tercera parte: lll. Metodoloxía e técnicas de investigación.

•

^ A elección dun colectivo sobre o que centra-la investigación. O encontro na

fase de "vagabundeo" coa multirealidade das persoas maiores, e o contacto

marcante coas persoas institucionalizas e asistidas (físicas e mentais), orixinou

un serio cuestionamiento sobre a pertinencia dunha investigación no ocio das

persoas maiores autónomas, cando existía esa outra realidade tan necesitada.

^ Consegui-los medios económicos para sustenta-los gastos derivados do

cuestionario, e formais (carta aval da Diputación de A Coruña) e otorgarlle un

carácter de apariencia máis formal para os cuestionados. O procedemento

inicial deseñado con chamadas previas revelou un gran coste de tempo e

diñeiro que tivo que ser solventado con outras estratexias. Ademais debemos

destaca-la dificuldade da falta dunha atención con predisposición positiva por

moitas entidades. Procuramos así efectua-lo cuestionario do xeito más simple

para as entidades, sen orixinar molestias innecesarias.

.^ Elabora-lo censo de entidades, porque moitas non están actualizadas nos

rexistros. ^

.^ A entrega moi extendida no tempo do cuestionario, fixo que o procesamento

de datos fose máis lento e laborioso.

^ As preguntas cualitativas onde tiñan que escribir tiveron escasa

contestación. Tivemos que invalidar algúns datos solicitados no cuestionario

por falta de resposta.

.^. As entrevistas persoais consumen moitísimo tempo, porque a

disponibilidade e flexibilidade para conseguir un resultado óptimo ten que ser

absoluta. Ás veces a falta de seriedade e compromiso das persoas orixinou

moitas cancelacións inesperadas e longas esperas. ^

Ana Rey Cao 249



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

^ A censura e o temor "político": Negación dos traballadores sociais a

manifestar para a investigación as súas opinións sobre a asistencia pública ás

persoas de idade. O temor a"posibles represalias" fai que falen, pero sin o

desexo de ser rexistrado. A pesar de que se informa que únicamente se

utilizarán os datos referidos a súá declaración de obxectivoŝ , de inquietudes...o

feito de que eles manifesten tanta insatisfacción e contrariedade fronte ás

políticas muniĉipais de atención ás Persoas maiores, imposibilítalles para ailla-

las cousas. Percibimos unha gran necesidade de relata-la súa frustración e casi

exculpación profesional: síntense de mans atadas e desenganados.

.^ A difiĉuldade e inexperiencia nas discusións de grupo, acentuada pola

interferencia das características peculiares do colectivo das persoas de idade.

A súa propensión a extenderse no seu discurso, a focaliza-la atención sobre o

seu discurso persoal, a non ceñirse o obxectivo da discusión. Foi sen dúbida un

gran aprendizaxe ó que nos levou lidar con esta situación.

^ A laboriosa transcripción das fitas das discusións de grupo, pola

superposición de voces e discursos.

^ Supera-la concepción estricta e ríxida de educación física, para incorpora-

los aspectos que a investigación revelou como importantes na vivencia

corporea das persoas maiores. Rachar co noso preconceito sobre a

"educación física". No momento que revelaba a orixe da miña formación

xurdían na maioría dos casos a crenza e expectativa dunha actividade ou

interés pola ximnasia. .

^ Acepta-la imposibilidade de desenvolver íntegramente a concepción inicial

'de investigación porque: unha actividade interactiva das persoas maiores aínda

precisa dunha fase previa para valoriza-la súa autoestima. . ^

.

•

.
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^ Acepta-la posibilidade do fracaso, do erro. Na nosa experimentación do

programa de intervención, tivemos que ousar a realizar actividades que saían

un pouco da "norma" das persoas maiores. Innovar é sempre é un risco é

podemos atopar coa resistencia inicial ó cambio. É máis fácil dar aquelo que

sabemos que terá aceptación, pero dese xeito nunca se camiña máis alá.

II.5.2. LÍMITES

^ A investigación é contextualizada nun contexto reducido: as persoas

maiores da provincia de a Coruña que participan en actividade ŝ de ocio. A súa

^ transferencia a outros colectivos de características dispares non é posible.

^ O estudo está centrando nunha realidade dinámica, mentres que o período

de tempo da investigación é reducido a dous anos. Os resultados non son polo

tanto perennes. ^

^ As conclusións materializadas nun programa de intervención deben ser

adaptadas e revisadas para cada colectivo no que se aplique. Non son

xeneralizables.

^ A investigación non ten incidencia en .tódolo colectivo de persoas maiores,

senón que se limita a: persoas do entorno urbano, autónomas (válidas) e non

institucionalizadas.

^ Non consigue entende-la realidade dos homes maiores, de igual xeito ca

das mulleres, porque acceder a eles nas discusións dé grupo ou investigación-

acción foi imposible para nós. .

^ Non colabora na promoción do ocio para os colectivos que non participan,

senón que axuda a modifica-los patróns de participación nos que participan.
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CUARTA PARTE : ANÁLISE E

INTERPRETACIÓN DE DATOS
AGRADECEMENTOS

INDICE

í►'

0. INTRODUCCION

PRIMEIRA PARTE: I. ESTADO DA CUESTION

SEGUNDA PARTE: II. FUNDAMENTACION TEORICA

TERCEIRA PARTE: III. METODOLOXIA E TECNICAS DE

^ INVESTIGACIÓN

, .
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IV.2. FASE PREPARATORIA.

IV.3. CUESTIONARIO
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.
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CUARTA PARTE :

IV. ANÁlISE E

INTERPRETACIÓN DE DATOS

IV . 1 . INTRODUCCIÓN
'?endría que ser ya .evidente que no existe un

proceso de producción de datos que

no inter5era en el acontecimiento

^ para cuya captación ha sido concebido."

Alain Trognon

Como xa explicabamos (111.1.2. Xustificación da metodoloxía), a orde de

exposición destes datos non é cronolóxicamente sucesiva. As conclusións da

fase preparatoria, antecipáronse a partes expostas na parte lll. Metodo/oxía e

Técnicas de Investigación. Para non confudir ó lector decidimos colocar

tódalas análises de datos neste apartado, pero como se observa, no caso

particular da nosa fase preparatoria denominámola "Conclusións". Posto que

realmente foi unha fase que tivo unha finalidade en sí mesma, era necesario

extrae-las conclusións para modula-lo deseño do traballo de campo

propiamente dito (ve-lo apartado: 111.2.2. Fase de traballo de campo).
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t

IV . 2 . FASE PREPARATORIA .
"Un pensamiento mutilante,

conduce necesariamente a acciones mutilantes"

Edgar Morin

Da experiencia, e vivencias desta fase xurdiron as cuestións precisas

para desenvolve-lo traballo de campo. Algunhas delas son expresados nos

mapas conceptuais e esquemas orientadores (esquema n° 7 e n° 8). A

situación actual das persoas maiores vai ser estudada para conseguir unha

percepción da mesma (situación percibida), sobre a que poder proxectar

unha situación desexada, que será adaptada ata conseguir definir un paso

intermedio (situación posible) onde poder operativiza-la nosa intervención a

través da motricidade, seguindo os principios da interactividade, da

participación activa (fundamentos da animación sociocultural).

Nos anexos preséntase unha mostra do instrumento do diario.
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ESQUEMA 7. MAPA CONCEPTUAL DA INTENCIÓN DA INVESTIGACIÓN.
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A vellez é un fenómeno cultural, non só biolóxico. Por iso non ten sentido

catalogar baixo unha norma hómoxénea .as persoas por un factor de deriva

cronolóxica. Hai que atender a un sinfín de condicionantes para achegarse a

unha compresión da situación de cada persoa de idade, que é moi diferente

segundo o contexto espacial, cultural, social e de saúde onde se encontren.

Da nosa camiñada por diferentes contextós onde as persoas maiores

conviven, chegamos á seguinte primeira conclusión. Hai unha serie de

condicionantes moi determinantes para as necesidades e inquietudes da

persoa de idade. Realizar unha intervención con persoas maiores ten que

atender primeiramente a ubicarŝe nestas coordenadas. ^

Ésta foi a nosa primeira conclusión para orienta-lo noso traballo:

._ . _ _ _ - ,. ^
^P^ra que unha^ intervención coas persoas maiores sexa operafiva^

^
^#en que precisar onde se ubica con respecto destas variables.

IV.2.1. CONDICIONANTES XENÉRICÓS PARA A

INTERVENCIÓN.

. Nós denominámolas "Condicionantes xenéricos", que deben ser

atendidos a priori no momento de deseñar unha intervención:

♦ Situación xeográfica das persoas maiores: URBÁNS O RURAIS.

Situación de autonomía psicofísica: VÁLIDOS OU ASISTIDOS.

♦ Situación de vivenda: INSTITUCIONALIZADOS OU

INDEPENDENTES.

s
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Estes. tres ^eixos fundamentais dan lugar a unha serie de diferencias

trascendentes, que fan a realidade das persoas maiores moi diversificada. Son

condicionantes (histórico-culturais, de saúde e sociais) que escapan en gran

medida á vontade da propia persoa, case poderíamos falar de factores

"extrínsecos", no sentido que pouco pode facer a persoa para varia-la situación.

Difícilmente un programa deseñado para un colectivo urbán, de persoas

válidas e independentes vai ser adecuado para un colectivo urbán de persoas

asistidas e institucionalizadas.

^ URBÁNS-RURAIS:

A ocupación do tempo de vida é totalmente diferente. No medio rural as

persoas teñen menos tempo libre percibido como vacío. As ocupacións no

campo son moito maiores que na cidade. As persoas maiores do rural,

normalmente non acusan tanto a inactividade derivada da xubilación, pois en

moitas ocasións continúan mantendo unha intensa vida social e laboral. A

percepción do tempo e da soidade é diferente. Algunhas desas particularidades

son:

• As unidades familiares do rural galego aínda manteñen na maioría

dos casos unha estructura tradicional, na que as persoas maiores conviven cos

seus fillos "fillos da mellora". Non hai tantos maiores en situación d.e_.,^.soidade.

• Realizan actividades complementarias e auxiliares para a

economía e mantemento familiar: coidado dos netos, face-la comida, coida-lo

gando, coidar dos animais domésticos, labores do fogar, etc. Encontran sempre

ocupacións úteis.
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• As relacións sociais no medio rural son, as veces máis

espontáneas. O círculo de veciños é mais forte.

• A estratificación moderna entre xubilado, pensionista e poboación

activa non determina tanto o rol social.

• Actualmente os niveis de formación cultural do entorno rural é

menor ós dos entorno urbán.

Isto orixina que as necesidades de ocio sexan percibidas de forma

menos relevante, que as actividades que xeran interés teñen que estar

orientadas a supli-las súas carencias (ridículo sería plantear actividades de cría

e coidado de animais para un entorno agropecuario). O sentido do tempo non é

tan ríxido nin estructurado, senón que o ocio mistúrase de xeito natural co

traballo: ^ ^
•

^ Os espacios de ocio desprázanse dun centro social ou institución á

praza do pobo, ó camiño, á propia casa, á festa, á actividade diaria.

^ A relevancia dos actos relixiosos, das xuntanzas para a colleita do

millo, a rapa das bestas, face-los silos, malla-lo millo...

^ A tendencia ó aillamento non é tan acusada, porque as persoas de

idade non teñen tanta dificuldade para sair á rúa como na cidade, os

espacios son máis flexibles e humanos. O ritmo de vida adáptase máis ó

declive físico do ancián.

., ^
IVo noso trabaHo ímonos ocupar das persoas máiores do medio^

^urbán (ou semiurbán), nas que o seu estilo de vida está marcado pola^
^

^tónica das cidades. Maior privacidade, menos espacio público, maior^
;
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éstructuraĉ ióñ, menorés posibiÍidades de rela ĉión espontánea, tl.ispérsión^, _..,
^de servicios,
3. . . .

Isto orixina que as persoas maiores, acudan ás institución e entidades

de ocio como alternativa para atopa-la relación social que se nega no seu

apartamento e a ocupación e formación que non poden adquirir no limitado

espacio do seu entorno próximo.

^ VÁLIDOS-ASISTIDOS:

Segundo a pirámide de necesidades de Maslow (e que como quedou

explicado no apartado 11.6.7. "A dimensión sociocultural na vida do home")

ou simplemente segundo o noso sentido común, a primeira condición que ten

que cuberta unha persoa para o seu desenvólvemento persoal e crecemento

humano son as necesidades básicas para a supervivencia. A autonomía

persoal (o control sobre a propia existencia), é o requisito básico para a

felicidade. En condicións de sufrimento, de carencias básicas por causa de

enfermidade, o obxectivo fundamental é paliar esas anomalías para conseguir

que a persoa recupere un equilibrio físico-psíquico, que Ile permita vivir

dignamente. Cando esta necesidade non está satisfactoriamente cuberta é

imposible emprender outros proxectos máis complexos de participación

ciudadana, de altruísmo, de comunicación para os outros.

Non estamos a dicir con isto que as persoas maiores asistidas non teñan

inquietudes altruístas ou intereses de desenvolvemento persoal. Estamos a

dicir, que a intervención con persoas maiores con carencias de autonomía

debe potencia-la súa incidencia neses aspectos. Non podemos comeza-la casa

polo tellado, desatendendo ó máis fundamental para estar en condicións de

ser Humano. ^

Ana Rey Cao 261



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

Na nosa fase exploratoria xurdiu un momento de dúbida. A experiencia

de intervención nas residencias de internos, e con persoas asistidas psíquicas

e físicas, asomounos a perspectiva dun colectivo moi necesitado dunha

intervención qúe teña un carácter humanista, capaz de auna-la satisfacción das

súas necesidades físicas e psíquicas especiais, co disfrute e calidade dunha

experiencia máis afectiva e plena. Decidín continuar, inicialmente cunha

abordaxe inicial do mundo das persoas válidas, para despois de máis curtida a

experiencia, ter maiores recursos para afrontar esas outras situacións máis

complexas. A miña formación actual está máis afín ó mundo do ocio de

persoas sen deficiencias. A educación noutros colectivos é un dos seguintes

retos, para ós que é preciso unha implicación maior en aspectos

"psicofisiolóxicos".

Nósa invéstigación encamiñará a súas liñas `de indagación cara ó^

;mundo dos válidos. Persoas con autonomía física e psíquica.

^ INSTITUCIONALIZADOS OU INDEPENDENTES:

A vida dunha persoa está determinada en grande medida polas

condicións do seu entorno próximo. A vivenda estructura hábitos e pautas de

conducta. As persoas ^maiores afrontan a complexa posibilidade de verse

inducidos ou obrigados a vivir en institucións como residencias, vivendas

tuteladas ou centros de día. É moita a bibliografía ocupada en analiza-las

alteracións psicosociais que provoca a vida nestas institucións (Buendía y

Riquelme, 1997; Buendía y Riquelme, 1998; Guillén Llera (coord.) 1998). A

elección da institución xeriátrica é a preferente para o cada vez máis numeroso

colectivo de persoas de idade moi avanzada, con presencia de problemas

funcionalmente incapacitantes, necesidade de coidados e déficit en recursos de

apoio informal ou familias con dificuldades para o seu coidado (minimización da

familia a expresións mononucleares, reducción do tamaño da vivenda,

incorporación da muller ó mundo do traballo, etc.).

d

r
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A ubicación da persoa maior nun ambiente artificial integrado

exclusivamente por persoas da súa mesma idade ten un coste psicolóxico

elevado: desorientación ante a nova realidade (normas, perda do control

persoal, etc.), depresión, deterioro físico e cognitivo... As persoas maiores das

residencias deben lidar cunha dobre dificuldade: a propia de ir a vello unida á

da adaptación á institucionalización. Non son as consecuencias da vellez as

que se manifestan nas persoas institucionalizadas: son as consecuencias do

ingreso nunha institución privativa, do cese de moitas funcións sociais, do

aillamento, da perda de intimidade, da adecuación a unhas normas

homoxeneizantes, da carencia dos lazos de identidade propios (o noso fogar,

os nosos costumes, os nosos hábitos...). Sen dúbida, en moitas ocasións o

estereotipo negativo da vellez foi alimentado pola extensión do perfil dalgunhas

persoas que "sufren" a institucionalización. Pero esa realidade non é derivada

da vellez, é derivada do contexto ó que son relegados. Mesmo unha persoa

xoven viría a sofrer unha merma das súas facultades, unha profunda crise.

Evidentemente, non tódolos casos de institucionalización son

semellantes. Na nosa investigación atopamos casos nos que a residencia era

unha opción persoal e voluntaria. Noutros casos, residén ĉias orientadas a

persoas válidas de alto estatus económico, posúen características próximas a

un hotel. Son frecuentes os matrimonios que adoptan esta opción para a súa

maior tranquilidade e comodidade.

O importante é suliñar que na intervención con persoas maiores en

residencias os obxectivos van ter que estar moi dirixidos a palia-los efectos

negativos da institucionalización. É preciso sufraga-los efectos negativos da

monotonía, do aillamento, da ausencia de ocupación, da inmovilidade, da

angustia...Non é tanto procurar unha vellez "autorealizada", como procurar

reestablécer un equilibrio "psicofísico mínimo". O ponto de partida é diferente,
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as necesidades outras, a realidade parece truncada pola evidencia aplastante e

frustrante dunha vida desligada da comunidade.

Estas circunstancias puséronse moi de manifesto na nosa etapa de

vagabundeo, onde tiven oportunidade de conversar, intervir e observa-las

persoas na súa vida nas residencias: tristeza, resignación, espera, apatía,

desencanto, sin sentido... ^para qué continuar vivindo? A. percepción era que

os únicos momentos relevantes e esperados eran: o almorzo, o xantar e a cea.

A comida é tal vez o único pracer aínda concedido para moitos. A intervención

social é urxente para este colectivo, pero, con honestidade, o noso proxecto de

procurar unha integración activa na comunidade, atopa inicialmente, barreiras

moi grandes con este colectivo. Sabemos que a preparación e experiencia

noutros entornos máis favorables, facilitaranos máis estratexias para abordalo

posteriormente. O que non queda fora de obxectivo é a intervención motrícea

para potencia-la súa autoestima (abordada na fase 1 da intervención final

deseñada).

a intervención

persoas non institucionalizadas, ou polo menos que posúan a autonomía

suficiente para poder desenvolver actividade fora da residencia.

Só cando esté definido este gran contexto será posible atende-las

peculiaridades máis persoais.

IV.2.2. CONDICIONANTES ESPECÍFICOS

Presentes tamén en tódalas persoas, pero con carácter máis

intrapersoal, non tan condicionado por factores extrínsecos. Estes factores non

son . respectivamente excluíntes, mentres que os anteriores sí. Queremos

suliñar que entre os dous tipos de factores existe unha forte interrelación, posto
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+

que a circunstancia que unha persoa sexa asistida, e viva institucionalizada vai

influenciar irremediablemente nas súas condicións de vida, ou a historia de vida

persoal vai ser un factor desencadeante de enfermidade invalidante.

Os condicionantes serán:

^ SEXO FEMININO OU MASCULINO. ^

Ou quizais, deberíamos falar de que tivesen pasado pola "xubilación", é

dicir que tivesen actividade profesional previa ou non. Esta precisión, que

inicialmente pode desconcertar, é pertinente no panorama histórico-social das

persoas maiores de hoxe en Galicia. Unha grande maioría de mulleres,

desenvolveron unha labor como Amas da casa, mentres que o home

acostumaba a selo que realizaba a actividade profesional remunerada.

Lóxicamente no ámbito rural, a situación é mais difusa. Este feito provoca, que

sexan os homes os qué se enfrontan con maior proporción ó"trauma" e

"inadaptación" nas que se transforma ás veces a xubilación cando non existiron

outras motivacións na vida, cando non existiu unha educación para a vida máis

alá do feito de "traballar". Esta pode ser unha das causas polas que os homes

teñan en moitas máis ocasións procesos de avellentamento máis

pronunciados, máis pasivos, máis depresivos... A inadecuación a unha nova

orde de vida que perdeu as motivacións "concretas" do traballo, os referentes

rutinais da obrigación profesional, a identificación persoal co rol profesional.

Isto coincide co apuntado na parte 11.6.4. da Fundamentación teórica sobre a

existencia dalgúns estudos que apuntan, que ademais desta circunstancia

socioprofesional, existe na muller unha maior facilidade para afronta-lo cambio,

debido ós continuos cambios que ela mesma ten que emprender ó longo da

súa vida (a menarquía, os ciclos ováricos e a menstruación, o embarazo, etc.).

A pesar do perigoso da xeralización: no noso achegamento inicial

constatamos unha grande diferencia nos usos do tempo libre de homes e
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mulleres. As mulleres que acuden os lugares de ocio manifestan maior

iniciativa e actividade. Os homes son máis reticentes á participación e

acostuman adoptar actitudes evasivas. Teñen maior dificuldade para

comprender a función do ocio como desenvolvemento persoal. Ista conclusión

parece confirmar outros estudos onde se conceptualiza o avellentamento como

algo radicalmente diferente para homes e mulleres, "en la medida que las

experiencias y vidas de unos y otras determinan en la vejez, una situación

personal y vital claramente opuestas" (Freixas, 1997).

^ FORMACIÓN

Refírese as características culturais das persoas maiores. A súa

capacitación intelectual, ou a súa formación cultural son filtros selectivos de

intereses (Deboise, 1996). Lóxicamente non tódalas persoas maiores van te-la

mesma predisposición para as actividades artísticas, literarias, dramáticas, etc.

Igual que acontece cos xóvenes e adultos, non é o mesmo organizar unha

^ actividade para un colectivo de persoas maiores de gran formación cultural e-

intelectual, que para outro colectivo sen apenas estudos ou experiencias

intelectuais. Aínda, no caso das persoás maiores, detectamos en moitas

ocasións unha apertura flexible para "facer aquilo ó que non poideron acceder

_ na súa xuventude". Ese é o motor fundamental de moitas mulleres, que

emprenden o reto persoal de desenvolver hoxe un ĥa serie de capacidades que

mantiveron ocultas por mor das circuntancias da súa vida.

Aínda así, as asociacións e clubes específicos, acostuman a ser

rexentados por persoas que pola súa formación non manifestan temores ante

actividades de calquer tipo, mentres que colectivos máis populares poden ver

intimidada a súa participación polo medo ó descoñecido. No suposto dun

estatus socio-económico e cúltural medio-baixo, os intereses, ^ aficións e

inquietudes son os propios do estilo de vida que levaron. As inquietudes

r

.
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.

culturais, de formación, de desenvolvemento comunitario son espello das

levadas na súa vida.

Cando as persoas maiores pertencen a un estatus socioeconómico e

cultural máis elevado, as inquietudes son outras. Mantéñense máis interesados
^

nas actividades culturais, na exposición dos seus criterios, no mantemento

dunha actividade intelectual, no recoñecemento social. A ausencia de

actividade intelectual previa, próxima o analfabetismo funcional pode ser

un forte inhibidor para a vivencia plena do ocio en grupos colectivos. Esta

circunstancia é exemplificada nun rápido ollar a un centro social: xogos de

cartas, dominó e bailes..., fronte a unha asociación de antiguos profesionais:

conferencias, charlas, debates, exposicións, etc.

^ HISTORIA DE VIDA

Íntimamente asociado ó anterior, encóntrase a historia de vida. Parece

que eŝte concepto inclúe o anterior, pero optamos por referi-lo aparte para

incidir máis nestes outros aspectos: a experiencia da guerra e posguerra, a

situación económica na que se desenvolveron, as relacións familiares, a vida

no campo o na cidade, a ocupación persoal, a emigración, a experiencia da

morte de familiares, etc. Todos estos aspectos van condicionando unha

actitude ante a vida que as persoas maiores condensan na súa memoria, e que

continuamente amosan como un eŝpello de sabiduría, de reflexión e referencia.

Unha actividade cunha persoa non pode esquencelo que esa persoa é, non é

cuestión de fecha-los á posesión dun pasado, é cuestión de ensinar e aprender

a ser mellores a través da súa compresión e superación afectiva. .

^como

Moitas persoas maiores .destacan unha incompresión dos valores{

actuais, unha preocupación polos parámetros consumistas da^

posmoderna. Gostan de expresa-la súa vivencia do pasado^

unha comparación ó presente. Nestas expresións, lonxe de ser^
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^esforzo, economía, aproveitamento:.. Escoitando : positivamente, as navas^

.xeracións teñen nestes "vellos" auténticos modelos educativos.

^.necesitamos con urxencia: humildade, solidaridade, simplicidad

`ŝermóns" atopamos continuas aprendizaxes sobre valores que hoxe

^ CONDICIÓNS DE VIDA ACTUAIS

As expectativas e predisposición cara ó desfrute do tempo de ocio están

directamente asociadas as condición de vida actuais: estatus socio-económico,

condición de saúde e condicións sociofamiliares. ,

„ _ ____ _ , ^. ^. ... .^ .
Canto maior sexa a seguridade e estabiiidade nas condicións de

carencias' económicas e as dificuldades motivadas pola percepción:

da, maior predisposición cara o desfrute do tempo de ocio. Os temores

^maiores a alonxarse das actividades de ocio. Canda teñen unha familia=

^(moitas veces esaxerada) de prexuicios para a saútle levan as persoas^^

^coa que manteñen boas relacións, unha pensión digna e unha saúde

^satisfactoria, reúnen as condicións óptimas para ser suxetos activos en^

^actividades de ocio pleno.

ESQUEMA 8. CONDICIONANTES XENÉRICOS E ESPECÍFICOS PARA AS PERSOAS
MAIORES.

VÁLIDOS

^.,. ^..^a.e. ^^c^

ASISTIDOS

INSTITUCIONALIZADOS ^ ^ INDEPENDENTES

268 Ana Rey Cao

HOME-MULLER

CONDICIÓNS D'E

VIDA ACTUAIS ^a^



Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos.

IV.2.3. CONCLUSIÓN

O dito popular de "caldo para todos" non é sustentable cando se fala de

colectivos humanos. Non é posible deseñar programas estándar, porque non

fan senón pronunciar máis as diferencias dun xeito frustrante e inxusto. A

investigación delimita a intervención cara un colectivo máis específico:

persoas maiores urbáns, válidas non institucionalizadas (independentes).

i
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IV .3 . CUESTIONARIO

"De la misma manera qve cvando se disponen a bailar o a jugar

juntas,

las personas deben ponerse lo más de acverdo posible sobre la

naturaleza

y las reglas de ese jvego o de ese baile,

así los participantes en cualqvier intercambio verbal

deben ponerse de acuerdo sobre las reglas personales

qve rigen el juego verbal concreto al qve pretenden jugar' :

Kerbrat-Orrechioni

IV.3.1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS

A intención desta análise non é realizar transferencias nen xeralizacións

máis alá que a porcentaxe de mostra obtida. Das 222 entidades consultadas,

obtivemos 86 cuestionarios, representando un 38.7% no índice de resposta.

Dado que se optou por un deseño no que se consultou o 100% da poboación

de entidades da provincia de A.Coruña (non se optou por deseños aleatorios,

por exemplo), non é posible extraer datos con significatividade estadística, máis

alá dos propios datos dos 86 cuestionarios referidos. É dicir coñecemos a

realidade do 38.7% das entidades de A Coruña e a análise non aspira a

inferencias maiores. Lembremos que o obxectivo era obter un panorama

orientativo, destinado ó fin último da elaboración dun programa de intervención,

por iso as variable máis importantes para nós serán as representada nos items

n° 10 e 11 do cuestionario.

Debido a que a poboación de entidades non é homoxénea, senón que

está condicionada principalmente pola variable "tipo de entidade", é prudente

^^
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suliñar en primeiro término o grao de resposta que se obtivo de cada un dos

tipos de entidade con respecto ó numero da poboación total:

TIPO DE ENTIDADE Frecuencia
Porcentaxe sobre a

poboacion total

RESIDENCIA

CENTRO SOCIAL

EMPRESA DE SERVICIOS

CONCELLO

INSTITUTO FORMACION,INVESTIG. ;

E DESENVOLVEMENTO

FUNDACION TUTELAR

41.3%

28.6%

100%

Comézase a análise seguindo a orde que se determinou na Descripción

do cuestionario (apdo 111.3.2.). De cada item' (no noso caso coincidintes con

variables) abórdanse os aspectos referidos na debandita descripción, ademais

doutros aspectos que emerxeron despois da análise dos mesmos. Nalgúns

casos foi adecuado unir análises de dous items, pois observouse que xurdían

interesantes relacións despois da constatación dos datos empíricos. A análise

non se limita á interpretación cuantitativa dos datos, senón que inclúé

vatoracións cualitativas contrastadas co resto dos datos e experiencia da

investigación. Coherentemente ó paradigma ecléctico adoptado, o instrumento

do cuestionario é unha ferramenta máis para enxerga-la multidimensionalidade

do fenómeno do avellentamento.

^ A numeración dos items do cuestionario que se extendeu (ver anexos) non é coincidente coa
descrita na explicación e na interpretación. Isto é debido a que a Titularidade non foi incluída no
cuestionario, xa que dificultaba o seu cumprimento, cando xa dispúñamos dese dato por outras ^
vías.

19
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As ^ conclusión finais realizan unha valoración máis cualitativa que a

simple lectura dos datos, procurando unha tranferencia útil para o asunto que

nos incumbe: a dimensión educativa para as persoas maiores no seu tempo de

ocio.

IV.3.2. ANÁLISE DOS DATOS.

01. NOME DA ENTIDADE.

Esta análise, non está fundada nos aspectos cuantitativos. Un

achegamento deste tipo sería desorientador.

A maioría das entidades consultadas non inclúen no seu nome términos

asociados á terceira id.ade (ver táboa en Anexos 3), xa que son xenéricas (é o

caso dos concellos, centros sociais e asociación de veciños). Non obstante, na

denominación das actividades ou programas sí aparecen os conceptos

relacionados coas persoas maiores. Pola intención desta análise, encontramos

correcto incluir tamén un comentario, non exclusivo para o nome da entidade,

senón extensivo á denominación da oferta de actividades.

Con respecto ás asociacións, todas as que son específicas para persoas

maiores, inclúen na súa denominación o término "Terceira Idade" (Asociación

3a Idade San Salvador de Pedroso, Asociación da Terceira Idade San Antonio,

Asociación da Terceira Idade de Órdenes) ou "pensionistas", "xubilados"

(Asociación de pensionistas "Médico Cebreiro", "Unión Democrática de

pensionistas y Jubilados"). Non acontece diferente no caso dos Clubes ou

Fogares. Os términos máis usuais son: fogar do pensionista, fogar da Terceira

Idade, Clube de pensionista, Clube de Xubilados. A única excepción é o"Clube

de Anciáns Sto. Tomás". En conclusión, as entidades sen ánimo de lucro para
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♦

persoas maiores adoptan como terminoloxía preferente: Terceira Idade,

Xubilado e pensionista. Non acontece diferente na denominación das

actividades: Ximnasia para a Terceira Idade, romaría da . Terceira Idade.

Obsérvase, tamén unha tendencia, nas actividades máis innovadoras e

modernas, a colocar denominacións descondicionadas de imaxes ou ideas

preconcebidas: Arte nas túas mans, comunica-la memoria, descubrir

Coruña... Estas actividades, acostuman (así o comprobamos en diversos

achegamentos a estes programas) a ter un contido igualmente máis actual e

intencións máis acordes a unha mudanza do rol social da "Terceira Idade". De

novo, parecé que a linguaxe, é algo máis que simple significante: antecipa

unha orientación e filosofía da realidade.

Na empresa privada de servicios, obsérvase unha tendencia diferente. O

término Persoas Maiores, é máis utilizado (Empresa de Servicios "MAYORES",

Centro FRAMA para personas mayores, etc.) Coincidindo coa análise feita por

Kauffmann (Kauffmann, Frías, & Sánchez, 1997) nas nosas eritrevistas con

estes profesionais detectamos unha alta preocupación coa actualización nas

tendencias de intervención con persoas maiores, que nos últimos tempos

apontan cara unha consideración integrada das dimensións sociais, psíquicas,

físicas e afectivas. Todos eles tiñan asistido a múltiples cursos, seminarios,

congresos ou incluso realizado Masters na área da Xerontoloxía.

A análise das residencias non dá moito para comentar, pois poucas

foron as que nos responderon. Aínda así, se observamos a denominación do

censo total, veremos que a grande maioría tamén utiliza o término "Terceira

Idade" ou de "anciáns". Como xa antecipabamos na Xustificación terminolóxica,

as persoas de idade non gostan (polo xeral) de ser chamadas Terceira Idade,

ademais das consideracións negativas que o término adquiriu no imaxinario

social. Con respecto a"anciáns", ten unha consideración de maior veneración e

respecto (García e Mínguez, 1998).
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Neste item tamén se pretendía obter un panorama xeográfico da oferta

de ocio. A pesar das limitacións derivadas da porcentaxe de resposta,

atendendo á ubicación do censo total, obsérvase claramente como a oferta

concéntrase nos grandes núcleos urbáns: A Coruña, Ferrol e Santiago de

Compostela. Ademais, a administración autonómica crea centros de Servicios

Sociais nos municipios medios como Carballo, Cambre, Culleredo, Muros,

Noia, Neda. .. Existen tamén iniciativas asociativas en concellos da costa como

Ribeira, Porto do Son, Pobra do Caramiñal, que parecen xurdir do pulo da

tradición do colectivo mariñeiro.

O máis relevante é suliña-la carencia de infraestructura de ocio

organizada e institucionalizada no ámbito rural. As entidades se centralizan nun

entorno urbán ou semiurbán, e nos casos nos que o municipio ten

características rurais, a ubicación será na vila ou lugar máis "urbanizado".

02. TIPO DE ENTIDADE

TIPO DE ENTIDADE

FUNDACIÓN TUTELAR

Gráfico 2: Tipo de entidade

Observando o gráfico2

vemos que, son as categorías de

Concello, centro social e clube-

fogar as que máis contestaron ó

noso cuestionario.

Tomando en consideración

a mostra (ver censo de entidades

consultadas e o% obtido nas

2 Para maior información algunha táboas adxúntanse nos anexos 3. Neste caso corresponde á
táboa 18.
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consideracións previas) parece lóxico que a porcentaxe de resposta fose

maioritaria por parte dos concellos, xa que foi o tipo de entidade máis

consultada. A denominación da categoría posiblemente non sexa moi acertada,

posto que é confusa con respecto as outras entidades que tamén son de

titularidade municipal, pero que teñen un espacio físico e únha infraestructura

máis específica. Non debemos caer no erro de equiparar "tipo de entidade" con

"titularidade". Neste caso "concello" significa que non existe unha estructura

diferenciada da propia do concello: son organizadas en diversidade de

espacios sen "tipoloxía" propiamente estandarizada ou nas propias

dependencias do concello. a actividade programada parte do concelto e se

consignaron como "Concello" . É evidente, que en moitos casos os ĉoncellos

desenvolven as súas actividades en pavillóns (por exemplo, no caso de dous

Pavillóns deportivos na que enquisa foi desenvolvida na fase de estudo piloto)

peró foron situados dentro da categoría de "concello", posto que a dirección

depende desta institución, e máis que de tipoloxía de entidade, trátase de

tipoloxía de instalación. Na maioría dos casos os "concellos" limitan a súa

actividade á propia dos Servicios Sociais de atención primaria. Un asistente

social que dende o seu despacho organiza, atende e estructura os servicios

asistencias para as persoas maiores do concello. Optamos por unir ós

concellos a categoría de SSSS atención primaria e a de pavillón deportivo, pola

que a porcentaxe é dun 33.7% (frente ó 23.3 % do segundo). Así, o máis

común é que sexa o departamento de Servicios Sociais do concello; os

Servicios Sociais de atención primaria e a asistenta social quen desenvolve as

iniciativas para as persoas maiores.

É suliñable que existe unha tendencia a municipalización de oferta

de ocio.

No segundo lugar atópanse os centros sociais. É lóxico, pois son centros

cunha oferta para a poboación xeral (non teñen oferta exclusiva para as

•
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persoas maiores, senón para tódolos colectivos) e xa están incluídos na

dinámica de "servicios sociais básicos" (atenden demandas de asistencia

social, información, cultura, etc.). Moitos destes centros, sen realizar

actividades específicas para as persoas de idade, sí que os inclúen na súa

programación. Advertir que dentro desta tipoloxía tamén recóllense catro

entidades de titularidade privada asociación que optan por autodenominarse

"centro sociais". As súas actividades van dirixidas a tódolos colectivos

(Asociación Loa-Porto do Son, AA.VV. "San Pantaleón"-Paderne, Asociación

San Antonio- Cariño, AA.VV. Sésamo Sueiro- Culleredo).

En terceiro lugar, os clubes e fogares, xa específicos para persoas

maiores, pero aínda así máis abertos que outras entidades como "residencias"

e"centros de día" (nestas concéntrase o groso de poboación de persoas

maiores, que xeralmente ten algún tipo de carencia ou deficiencia; sexa social,

de saúde ou económica). Os clientes potencias son tódala poboación de

persoas maiores (e xa comezan a interesarse por abri-las súas portas a tódalas

idades). ^

En último lugar atópanse as entidades máis específicas: residencias,

centros de día, fundación tutelares e institucións de formación, investigación e

desenvolvemento.

03. TITULARIDADE
•

^ En corcondancia ós datos arroxados da variable anterior, bastante máis

da metade da entidades da nosa mostra (65%) (ver táboa 19 en anexos son

de titularidade pública. Delas o 50.6% son municipais. O que antecipa, que

ademais da titularidade da tipoloxía "concello", xestionan unha grande maioría

dos centros sociais (un 40%) e clubes-fogares (un 17.6%). ^
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Tamén extenden os seus servicios a"centros de día (de catro centros de

día rexistrados na nosa recollida de cuestionarios, un é municipal o que supón

un 25%). O que se explicita é que a xestión municipal non se implica na

prestación de servicios de asistencia de institucionalización. Esta función é

relegada para a administración autonómica (ela leva o 44.4% da titularidade de

residencias consultadas), o que non é obice para que desenvolva unha intensa

presencia en Centros sociais e clubes-fogares (ostentan a titularidade do 30%

e 5.3 % respectivamente). Mantense a mesma lóxica que con respecto a

tipoloxía, teñen máis presencia en centros, fogares e clubes que en residencias

(do total de entidades das que son titulares, que veñen a representar un 12.8%

das entidades totales consultadas, un 36.4 % son residencias, e o resto son

clubes, fogares e centros sociais).

A administración central, apenas si ten presencia na provincia (un 1.2%).

A transferencia de competencias e a descentralización de servicios é

manifesta, somentes unha entidade (clube-fogar) ten titularidade do INSERSO.

Este dato é ^positivo, se camiña a unha atención mais adaptada a idiosincrasia

cultural típica de cada área poboacional. Unha atención centralizada dificultaría

o tratamento á hetereoxeneidade que caracteriza a calquer colectivo humano,

neste caso, ás persoas maiores.

Continuando co eido público, en menor presencia encóntranse as

Fundacións públicas. A Fundación para a tutela de adultos, presta un servicio

a persoas incapacitadas psíquicamente para unha vida autónoma. Esto

representa únicamente un 1.2 % do total da titularidade, e o 100% das

entidades deste tipo (fundación tutelar).

No ámbito privado, a maior presencia é a de Asociacións (16.3%). Na

súa meirande parte Clubes-fogar e centros sociais (97 %). Como xa

.
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r

i

comentamos, trátanse moitas veces de Clubes con finalidades máis alá do

simple ocio, estando algunha vinculadas a demandas sociais e carácter

reivindicativo (nomea-lo caso da UDP, que chegan a denominarse ONG). A súa

maior diferencia cos clubes e centros sociais públicos é que son dirixidos polas

propias persoas maiores, e a calidade da participación é(en moitos casos)

máis comprometida cunha causa social.

As institucións Privadas Fundacións, manifestan a súa actividade en

dúas residencias e en tres Clube-Fogar. A súa presencia é moi escasa (5.8%).

A Obra Social de Fundación Caixa Galicia é titular de catro das cinco

entidades. O seu servicio está maioritariamente enfocado a persoas válidas e

cun obxectivo sociocultural. Pero destes aspectos falaremos mais á fronte.

A igrexa, temos constancia de que é titular dunha gran porcentaxe

das residencias de ancianos. Na maioría das ocasións os servicios que

prestan son asistenciais e médico-sanitarios. Tal vez sexa esa a causa do

baixo nivel de resposta obtido destas institucións (somentes un 2.4%).

Únicamente recibimoŝ unha resposta dunha residencia. É de esperar que a

orientación asistencial destas entidades non contemple unha atención ó

aspecto sociocultural. Tamén obtivemos datos dun clube-fogar dunha

parroquia:

A Cruz vermella ten varias entidades na provincia. Só obtivemos

resposta de dúas delas (2.4% da resposta total) pero que nos informaron que o

resto dos seus centros teñen unha orientación moi similar. A tipoloxía das súas

entidades é centros de día e clubes destinados a servicios asistenciais.

Finalmente a Empresa ten unha presencia dun 7.1 % da titularidade.

Centrada nas actividades que polo de agora son rentables económicamente:

residencias (un 22.2% das que contestaron son privadas), os centros de día
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(un 50% das que contestaron son privadas) e as empresas de servicios (o

100% son privadas). A diversidade de servicios aínda está moi centrada no

aspecto asistencial. As causas hai que atopalas na aínda incipiente cultura de

ocio do colectivo da vellez e, a tal vez a máis importante cuestión da

competencia da oferta pública.

04. `A QUEN VAN DIRIXIDAS AS ACTIVIDADES DA SUA

ENTI DADE?

Aínda que casi o 70% das actividades3 que recollemos no noso

cuestionario son exclusivas para persoas maiores, é de destacar que o dato de

que 30% está aberto a tódolos colectivos. Esto indica unha afortunada saída do

estado de "guetto" que acontece cando un colectivo actúa cun exceso de celo

polo que se ven a denominar "discriminación positiva", pero que ás veces non

fai máis que atenua-las diferencias e excisións. Non é boa cousa que se

continúen a desenvolve-las actividades de ocio das persoas maiores en

contextos tan estratificados polo criterio da idade.

Gráfico 4: Actividades dirixidas a:
Se atendemos

ademais a distribución por

tipo de entidade e

titularidade observamos

que no caso das

residencias, todas son

destinadas a persoas

maiores (100%), e non

contemplan a posibilidade

de actividades abertas a

3 Ver táboa 20 en anexos.
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i'

tódalas idades. ^Por qué non comezar a facer grupos de teatro

interxeracionais?, ^por qué non abri-las actividades a tódalas persoas?...

Nos centros sociais a situación é a máis favorable para a

interactividade entre idades. Nos centros sociais públicos (sexan municipais

ou autonómicos) e privados ás actividades son para persoas maiores e outros

colectivos (0 100% do total). Como a oferta pública é organizada en unidades

de servicios destinados a tódolos colectivos, aínda que existan actividades

específicas para persoas maióres, sempre existe a posibilidade de intercambio... ^ . . : _.^,.:.. :.^_. .
no espacio físico da institución, o que cumple xa unha importante labor social.

A proximidade física é a primeira condición para unha proximidade afectiva e

cognitiva.

Nos clubes e fogares que respostaron ó cuestionario, o dominio é

para a exclusividade de actividades para persoas maiores (un 63.2% frente

ó 36.8%). No caso da titularidade municipal existe un 66.7 % que é exclusiva

para persoas maiores. No resto de entidades a situación oscila bastante: nas

asociacións a balanza inclínase tamén cara a exclusividade para persoa ŝ

maiores (66.7% frente o 33.3%); na privada fundación, privada igrexa, cruz

vermella e obra social, a mostra é pequena para extraer conclusións

significativas.

Parece que a estructura de clube ou fogar imprime un carácter máis

pechado e selectivo no relativo ós usuarios. Actualmente as características do

clube son menos propicias para o intercambio xeracional, porque na maior

parte das ocasións o motivo de creación dos mesmos é precisamente a

identificación xeracional: "Clubes da Terceira Idade, Clube de xubilados, Fogar

do pensionista..."

r
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Tamén se demostra que non é tan condicionante o feito dunha

institución ser pública ou privada para ter actividades interxeracionais, senón

máis ben as características internas da entidade.

Os centros de día amosan un interés por abri-las súas portas a tódolos

colectivos. No caso privado constatamos este interés por motivos pedagóxicos

e de inquietude social (así o manifestou a entrevista), no caso da cruz vermellá,

porque tamén atenden a persoas que a pesar de non ter a idade precisan

dunha atención asistencial. O equilibrio ó 50% fala por sí só.

Nas empresas de servicios que consultamos o dato carece de

importancia porque os seus servicios son sempre individualizados, as persoas

maiores son atendidas na súa casa polo profesional.

No concello o dominio é claramente dos servicios para maiores e outras

persoas (91.3% frente ó 8.7%). Acontece que en moitas ocasións é descrito

deste xeito porque na entidade atenden indiscriminadamente a tódala

poboación (SS.SS dá atención primaria e asistenta social), pero non ten porque

traer implícita unha participación aberta en actividades comúns. Este dato é

corroborado pola posterior lectura das actividades que están a ofertar: ximnasia

terceira idade, aulas da cultura, formación de adultos, excursións pará a

terceira idade, e o máis terrible de todo: "Romería da Terceira Idade".

No caso da fundación tutelar a atención é a tódolos colectivos de

adultos que requiran de tutela.

.
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05. CARACTERÍSTICAS DAS PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS

ACTIVIDADES

No referente a variable sexo4, os resultados son contudentes. Non

existen filtros de participación por sexo. As dúas únicas excepcións

responden a clubes-fogares, que polo carácter das súas actividades e orixes

deben manter esa particularidade. É

Gráfico 5: Actividades home muller

bo observar como esa barreira é

inexistente, mesmo nas

residencias. Podemos ter

asegurada unha convivencia

intersexual, polo menos no

referente á normativa. Outra cousa

é o que logo se desenvolva na

realización diaria da convivencia.

Aínda que os términos non sexan

os máis apropiados: Mixto non

implica coeducación.

Coa variable de válidos ou

asistidos o panorama é máis

variopinto. A maior parte de

servicios ofertados son dirixidos a

válidoss (60.5%). Gran parte de

oferta de ocio é para a poboación

autónoma. Os servicios de ocio

para persoas maiores asistidas,

atoparémolos nas institucións

Gráfico 6: Válidos/asistidos

ASISl1DOS FÍSICOS E-^ ,- NON RESPONDE

4 Ver táboa 21 en anexos
S Ver táboa 22 en anexos
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específicas para eles, que son lóxicamente minoritarias con respecto ás outras

(residencias, clínicas, centros de día...). Aínda así é preocupante a falta de

adecuación de programas de integración nas entidades que ofertan servicios

para as persoas maiores non institucionalizadas (centros sociais, fogares,

clubes, asociacións). A realidade das persoas maiores asistidas non escapa á

doutros colectivos con dificuldades (minusválidos, deficientes psíquicos, etc.).

Cara un futuro as asociacións e centros deben buscar alternartivas para

adapta-los seus programas a persoas de idade con deficiencias na súa

autonomía. Doutro xeito é condealas ó illamento do seu fogar ou a unha

institución, no momento no que teña algunha deficiencia.

As residencias e as empresas de servicios son as entidades que

máis abertas están ás persoas válidas e asistidas, (30% exclusiva para

válidos fronte un 60% para válidos ou asistidos) sendo os únicos casos en que

existe exclusividade para asistidos (10%).
.

Son institucións de características de atención especializada as que

atenden de forma máis exclusiva ás incapacidades psíquicas e físicas

profundas: Fundación Galega para a Tutela de Adultos. Por diferentes

motivacións a empresa privada e a igrexa están máis abertas ás persoas

asistidas. A privada por razóns de mercado e a igrexa por cuestións

humanitarias. ^

06. PARA PARTICIPAR NAS ACTIVIDADES É NECESARIO SER

07. A PARTICIPACIÓN NAS SUAS ACTIVIDADES É
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Debido ás características da resposta é máis efectivo analizalas

conxuntamente. En xeral, o acceso a participación nas actividades preséntase

de doada accesibilidade. Non é obxecto deste estudo aprofundar nas

Gráfico 7: condicións acceso
BBV^ICIAPoO DA FUND

particularidades da xestión das

entidades, únicamente

interesábanos saber se a

participación na oferta de ocio era

dificultada por motivos das

condicións de accesibilidade ás

entidades. O cuestionario

demostrou que non. As entidades

son de fácil acceso, tanto

normativo como económico.

Diferenciar dúas circunstancias:

G ráfico 8. Coste actividades

GRATUÍTA IXC9^f0 ALG

CUANTÍA FlXA

• A iniciativa privada

con ánimo de lucro. Este é o

caso das residencias, centros

de día e empresas de servicios

xestionadas por empresas. O

requisito é ser cliente da

entidade. Normalmente isto

asociase a unha relación

económica. A empresa para

prestar servicios de ocio require

exclusivamente dun desenvolso

económico. Os servicios que ofertan son exclusivos para os clientes cos

que gardan unha relación contractual. O tipo de pagamento é

maioritariamente fixo, ou dependendo do tipo de servicio que requira a

persoa (sobre todo nos centros de día e empresas de servicios).

284 Ana Rey Cao



Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos.

• Iniciativa sen ánimo de lucro:

3 No caso das asociacións. Existe como requisitos de acceso a

condición de ser socio, conxuntamente a unha inscripción ou cuota fixa. Esto é

a norma común para os clubes e fogares. En posteriores contactos,

observamos que a cuota, é na maioría das ocasións moi asequible.

3 No caso da igrexa xestora de residencias, a cuota acostuma se-la

súa pensión. ^

3 No caso público, a dominancia da gratuidade e da ausencia

de requisitos é absoluta. De existir requisitos de acceso, son meros

formalismos burocráticos de doada consecución (como facer un carné, ou

suscribirse). Os centros sociais ofertan as súas actividades de xeito gratuíto,

con excepción dalgunhas actividades (como excursións ou cursos específicos)

que requiren dun desenvolso a parte.

Os concellos que respostaron inclúen como requisito o feito de estar

empadroado no municipioó (20.9%).

Entidades de carácter específico como a"Fundación Galega para a

tutela de adultos" e o Instituto Xerontolóxico Galego colocan como necesidade

ser beneficiarios dos seus programas (selección según uns criterios).

Ante todo suliña-lo dato de que 55% das actividades son,.gratuítas e

que 26.7% das entidades non requiren "nada específico" para participar.
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08. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS OFERTADAS POLA SÚA

ENTIDADE PARA PERSOAS MAIORES.

Para interpretación do item 08, optouse pola seguinte estratexia. Dado

que na maioría dos casos as actividades aquí consignadas eran coincidintes

coas que logo eran expostas no item 09, únicamente foron analizadas as que

eran novidade. Estas agrupáronse a súa vez en categorías. Iso é o que se

amosa nas táboas'.

Neste item observáronse moitas categorías de resposta non

procedentes, no sentido que se incluían en ocasións actividades non

propiamente de ocio:

fisiotorepia, terapias específicas, terapia ocupacional, etc.

Gráfico 8A: Actividades novas por categorías
DINÁMICA OCUPACIONAL

Tamén aconteceu que

foron incluídas categorías, que

ENTRETENEMENTO pola Sua denominación

achegaríanse máis o eido da

educación formal, pero que tras

consultar sobre as súas

FORMATIVO-CU TURAIS
pINÁMI^A OCUPACIONAL características (obxectivos ,

metodoloxía, contidos, etc.) ás

SOCIAIS E PARTICIPAC entidades que as ofertan,
DESENVOLVEMENTO FÍSI

decidimos incluilas ó observar

que eran acordes ós criterios

da animación sociocultural. O máis relevante desta variable ven dado pola súa

análise cualitativa.

^ Ver táboa 22-23 en anexos

286 Ana Rey Cao



Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos.

Xurdiron 45 actividades que non estaban contempladas nas categorías

de ocio do item 10 cuestionario (sinalar aquilo que realicen as persoas maiores

na súa entidade). Facendo un percorrido polas súas características podemos

observar que a maior frecuencia de presencia de categoría refírese a

actividades formativo-culturais (ver táboa 24 anexos). As entidades que

manifestaron ter actividades culturais e formativas diferentes ás especificadas

no item 10 do cuestionario acostuman a ser ou ben clubes e asociacións con

finalidade exclusiva cara o ocio das persoas maiores, ou ben institucións

públicas que atenden ás necesidades formativas (formación permanente e

alfabetización). É significativo como a orientación das actividades emerxentes

ten un carácter máis actual e aberto, que parece camiñar cara á valorización da

cultura propia das persoas maiores: comunica-la memoria, aulas de cultura,

recopilación da cultura, historia de Santiago, arte nas túas mans, avós á

escola...0utra tendencia, que tamén confirmamos no noso posterior

achegamento ás institución, é a"sofisticación" e"tecnificación" das

actividades de dinámica ocupacional. As actividades que xurden son (en

moitas ocasións) manualidades "modernas", sen unha tradición na nosa

cultura: pintura en tela, cristal, tridimensionais... É necesario mercar unha

considerable parte do material pre-elaborado (igual que para pintura de

marcos, de lámparas, de panos...), a actividade xa está determinada

previamente (pintar seguindo as marcas, pegar unhas pezas, etc.).

Tristemente, poucas son aínda as actividades que potencien a relación e

participación ciudadana. Nembargantes, é bo observar como as iniciativas

existentes estano procurando mediante a interacción da transmisión útil da súa

experiencia: comunica-la memoria, contacontos, gu_iñol.;.

Non podemos rematar esta análise sen chama-la atención sobre o

"escandaloso" dato das "Romerías da Terceira Idade". Nun aspecto

cuantitativo, podería pasar desapercibido, como unha actividade máis dentro

' Ver táboa 24-25 en anexos.

.;
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.

dunha oferta que debe contemplar actividades de entretemento e

confraternización. O grave do asunto é contrastar o feito . de que son os

concetlos os que programan de xeito maioritario esta actividade, e que na

meirande parte^ dos casos é a única existente na programación anual: unha

Romería de carácter gratuíto (comida abundante, orquesta e baile, e un

discurso de rigor). Que sexa o lector o que faga a súa lectura do obxectivo que

proxectan nesta actividade os directivos dos Concellos. No noso caso,

poidemos reafirma-la nosa percepción con posteriores entrevistas a

empregados (asistentes sociais, técnicos) dalgúns deses concellos.

09. INSTALACIÓN PARA ACTIVIDADES

Foi un imprevisto a cantidade de variables de instalación que xurdiron.

Mentres que no cuestionario só se especificaban 7 variables, ó final

contabilizáronse 34 posibles tipos de instalación g. Os tipos de instalación máis

comúns son tres: sala de ^usos múltiples (61.6 % das entidades), a biblioteca

(31.4%) e o Xardín e patio (19.8%).

Agrupamos as instalacións atopadas segundo as súas características

dun xeito simple, que non pretende ser exhaustivo nen riguroso, so orientativo

dos tipos de datos obtidos. Todas elas teñen un carácter non exclusivo, no

sentido de que non é prescriptivo que unha instalación teña que ser empregada

sempre para o uso para o que foi destinada. Non cometamo-lo erro de

identificar directamente a tipoloxía das instalacións co tipo de actividade. A

modo de exemplo, suliñar, que en moitas ocasións, a"ximnasia", é

desenvolvida nunha sala de usos múltiples, e que na seguinte hora nesa

mesma aula pode desenvolverse unha audición musical:
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TÁBOA 26: CARACTERÍSTICAS INSTALACIÓNS
DESTINADAS A: CATEGORIAS QUE INCLUE:

A práctica da

motricidade e

actividade física:

Entretemento, ou

pasatempo:

Actividades

formativo-culturais ;^
dirixidas: °

Actividades

formativo-culturais i

non

necesariamente

dirixidas:

Instalacións

varias:

Usos múltiples:

Instalacións non

propiamente ditas:

Ximnasios, salas de ximnasia, pavillóns deportivos,

piscinas, salas de rehabilitación, pistas de atletismo,

instalacións xogo tradicional

baile, que aínda que poda ser considerada actividade

física, a orientación que se Ile otorga, é mais

sociocultural. .

En moitas ocasións este é autodirixido. Sala de T.V.,

sala de billar, diana, sala de xogos, ludoteca,

cafetería. Engadimos aquí a discoteca e salón de

Biblioteca, sala^de lectura, sala de reunións,

hemeroteca, etc.

Poderían ubicarse en calquer apartado según o uso

de cada circunstancia. ^

As empresas de servicios: o domicilio do usuario (3),

Servicios dalgúns concellos: o despacho da asistenta

como lugar de atención e programación (1).

Entidades que realizan o seu servicio en instalacións

emprestadas para dita actividade: instalación das

institución públicas ou municipais (5).

8 Ver táboa 27 en anexos.

N°

CASOS

16.15% ;

27.6%

•

^.
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A análise que aporta máis datos con referencia as instalacións é o seu

cruce co tipo de entidade (consultar táboa de contixencia nos anexos). Este

outra variable é a que máis condiciona o tipo de infraestructuras da entidade.

Cando sexa oportuno, tamén aportarase algún comentario sobre a relación coa

titularidade (aínda que esta pode ser completada coa análise do item 3), e por

suposto coa oferta de actividades.

3 As entidades que contan co maior número e variabilidade de

instalacións son: centros sociais, clubes/fogares, concellos e residéncias.

3 As residencias dispoñen de instalacións de orientación non

específica de ocio, pero susceptible de ser adaptada. Son as entidades con

maior presencia de xardíns e patios, ponto de todo ó seu favor. As salas para

realizar actividades de ocio acostuman ser de "usos múltiples". Este dato foi
,

corroborado no noso percorrido por esas instalacións. E moi común o uso do

comedor como sala de actividades. Non acostuman dispoñer de espacios

exclusivos para talleres, posto que a súa configuración e máis como vivienda e^

prestación de servicios médicos básicos. Aínda así, é común, atopar salas de

ximnasia, rehabilitación ou piscinas. A porcentaxe de capelas (71.4%) é a

maior, lóxico se temos en conta que os usuarios viven internos e, en moitas

ocasións teñen dificuldades para acceder ó exterior. É máis habitual a sala de

lectura que a biblioteca.

3 Os centros sociais, como consecuencia da súa orientación a servicios

socioculturais e ásistenciais para tódala poboación, van ter unha maior

variabilidade de instalacións. Non moi lonxanos están os clubes/fogares.

Aparecen espacios destinados específicamente a actividades formativo-

culturais. Son carácterísticas as salas para clases, os talleres, as aulas...

^ Tamén teñen moita presenza as bibliotecas e salas de lecturas. Aínda así,

continuan tendo moito lugar os espacios de entretemento e pasatempo:
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-ludotecas, salón de xogos, sala de T.V. A ninguén escapa a realidade aínda

cotián dos centros sociais como cúmulos de persoas xogando ás cartas,

o dominó, ou lendo o xornal. Non é perigoso ter espacios para este tipo de

actividades, o que é perigoso é que eses usos impidan a realización doutras

actividades de ocio máis activo e formativo. Ás veces, ese tipo de actividades

colapsan os mellores espacios, e parecen lexitimar os usos deses espacios

para o exclusivo emprego en actividades de "entretemento. Os hábitos que

adoptan as persoas dunha entidade, van se-los que cren o"ambiente" e liña de

actividade. Se a infraestructura está diseñada como un lugar de "entretemento",

onde á vista das persoas a actividade dese centro é ve-la T.V., xogar ás cartas

ou ó dominó, le-la prensa; as persoas achegaranse ó centro con esas

expectativas. E máis perigoso aínda é que outras persoas que perciban esa

"tendencia" de actividade non desexen participar dunha entidade así. A xestión

das instalacións tamén ten que estar planificada de acorde á liña e filosofía de

intervención que se cobize. Pensemos en espacios dinámicos, non

aparcamentos de persoas; creemos espacios que animen á participación

activa, non a permanecer sentados; creemos espacios rentabilizados,

que amosen dinámicas diferentes, non tablóns de anuncios en longos

pasillos. Mudar dunha realidade de pasividade para outra de actividade,

require dunha coherencia absoluta na programación dunha entidade.

Acompaña a esta impresión o. dato da frecuencia de cafeterías nos centros

sociais. É unha realidade cultural do noso país o encontro social nos bares,

mais tamén hai que cuestionarse cal debe se-la misión dos centros ou clubes

sociais: ^ofertar máis do mesmo?, ou ^propicia-la posibilidade a novas

perspectivas de desenvolvemento persoal, difíciles de atopar noutros

contextos?

Suliña-la frecuencia de espacios susceptibles para desenvolver

actividades con implicación motrícea sen problemas: salas de usos múltiples,

salóns de baile, discoteca. .. Na grande maioría das entidades, as instalacións
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non deberían supor unha disculpa para non desenvolver iniciativas de ocio.

Ademais contan con espacios onde poder complementar diversas actividades:

unha biblioteca, unha hemeroteca, un taller... situacións favorables para a

interdisciplinaridade. O xardín e patio, continuan a ser habituais.

3 Con respecto ó concello e servicios sociais, estes utilizan con

gran frecuencia instalacións para actividades físicas e deportivas:

ximnasios, pavillóns deportivos, piscinas...A avantaxe desta entidade é que

conta coa infraestructura pública municipal, e que en ocasións fai uso dos

colexios, institutos, auditorios, etc. Cando se pense nunha intervención co
,

concello é relevante rentabiliza-las instalacións a disposición do ciudadano. E o

desafío de facer público "operativamente", o que ás veces é so público

"nominativamente". Existen recursos infrautilizados para o ocio como museos,

auditorios, a propia rúa, os xardíns...Acostumémonos a romper coas barreiras

do pensamento único que está a enclichar tamén as "instalacións" necesarias.

Non son tan precisas "grandes infraestructuras materiais", senón máis as

"grandes ideas persoais".

3 O instituto de formación fai unha mostra do recurso de utiliza-las

instalacións doutras institucións coas que firma convenios. Esta é unha

alternativa que facilita o achegamento da poboación, acostumada ós seus

propios entornos.

3 O caso dos centros de día ten semellanzas coas residencias, pero

posúen maior inclinación a espacios polivalentes onde poder desenvolver

actividades (sexan socioculturais, ou médico-sanitarias) durante o día. Misturan

características das residencias: frecuencia de xardíns e patios e capela, con

outras dos centros sociais: biblioteca, ximnasio, etc.
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3 Finalmente, as empresas de servicio, desenvolven a súa labor

nos domicilios persoais dos usuarios. Esta circunstancia, é calificada polos

seus responsables como unha limitación para desenvolver certo tipo de

actividades.

Polo xeral as entidades que son de titularidade pública (sobre todo

centros sociais) ou de fundacións (clubes), posúen os medios máis

elevados. As asociacións teñen recursos máis limitados, normalmente un local

de usos múltiples.

En definitiva non emerxe como condicionante limitador a carencia

de espacios para a realización de actividades (nengunha entidade

manifestou non ter instalación onde desenvolve-lo traballo. Todo aquel que se

dispoña a emprender unha iniciativa de actividade, non debe desculparse

pola falta de espacios, porque iso é un obstáculo non significativo, cando

hai vontade para implicarse en procesos creativos. Desgraciadamente, as

instalacións para xogo tradicional, son casi inexistentes.

10. AQUILO QUE REALICEN AS PERSOAS MAIORES NA SÚA .

ENTIDADE DURANTE ESTE MES.

A análise desta variable é a que maior dificuldade presenta, por ser a de

maior interés concreto para nós. Imos abordala comezando por un panorama

xeral, utilizañdo as porcentaxes de "categorías de ocio", para posteriormente

precisar máis coas "actividades" dentro de cada categoría de ocio. Finalmente

faremos algunhas consideracións sobre as relacións entre tipo.de entidade e

actividades ofertadas.

Ñ

.

r
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Como panorama xeral, é moi expresivo o resumo das porcentaxes de

categorías de ocio. Reforzando a análise anterior das instalacións, vemos que

existe unha similitude entre o atopado con respecto á tipoloxía de instalacións e

as actividades que se

desenvolven.

n A

categoría de

actividades de ocio de

"entretemento" é a de

maior presencia

(27.3%). Supoñemos

que a ninguén Ile

debe sorprender este

dato. Basta con facer

un simple percorrido

mental sobre cal é a súa experiencia sobre as actividades para persoas

maiores que se desenvolven nas residencias, nos clubes, nos centros

sociais. .. Esa simplificación popular de "os bailes para vellos do clube social e

as partidas de cartas e dominó", é desafortunadamente aínda unha norma

común en moitas entidades. Posteriormente valoraremos con maior precisión

como é o ocio de entretemento que se desenvolve, porque non é xusto nen

riguroso facer unha valoración tan simple e grosa.

n As "formativo-culturais" están próximas en frecuencia coas de

"entretemento" (26.9%). Parece que o tipo de oferta de ocio está camiñando

cara unha orientación educativa e de promoción da cultura, e non tanto cara

unha trivialización de actividades de divertimento fácil. Pero de novo vai ser

máis veraz mergullar en consideracións puntuais sobre os datos consignados

nos cuestionario. Podería ocurrir que tódalas respostas fosen "tertulias"
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organizadas espontáneamente polas persoas maiores. É indiscutible o seu

carácter cultural, pero non é motivo para decir que a"oferta de ocio" estase

culturizando, senón máis be^,^^ras^^:persoas acostuman a realizar conductas

socioculturais no seu tempo de ocio.

n A tendencia "manualística" do ocio é tamén patente (24.2 %). O

sinfín de alternativas de actividades ocupacionales é unha constante ó

observa-los programas de oferta das entidades.

n As actividades de desenvolvemento físico-psíquico (18.9%)

son, como constatamos na análise das instalacións, unha oferta moi común

das entidades. Somos prudentes ó antecipar unha aportación sociocultural

dende esta categoría de ocio, xa que en moitos casos as características de

actividades como ximnasia, teñen estructuras próximas ós paradigmas médico-

sanitarios. Non é ouro tódolo que reluce. Aínda é preciso unha revisión crítica

da función que deben de cumprir este tipo de actividades no desenvolvemento

psicosocial das persoas maiores, ademais da mellora "fisiolóxica".

n Finalmente, e a moita distancia, atópanse as actividades "sociais

participación ciudadana"(3.3%). Como antecipábamos, é a grande conta

pendente das actividades para persoas maiores. Tódalas anteriores

categorías, perderán moito do seu valor, se non procuran unha integración coa

comunidade, se o único que fan é acentua-lo "illamento" dun colectivo en

estado de "guetto".

TÁBOA 28. CATEGORÍAS DE OCIO MAIS COMÚN
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Categoría

ENTRETEMENTO

DINAMICA OCUPACIONAL

SOCIAIS E PARTICIPACION CIUDADANA

DESENVOLVEMENTO FISICO-PSIQUICO

FORMATIVO-CULTURAIS

casos

321.9

284.9

Frecuencia
Porcentaxe de :

Respostas

13 casos perdidos; 73 casos válidos

r

.

Imos agora a emprende-lo cometido de desentraña-lo perfil das

actividades que se ocultan nesas categorías. Na táboa 29 dos anexos

especifícanse tódalas actividades concurrentes nas resposta ó cuestionario,

coas súas respectivas frecuencias. Nesa voráxine de datos é difícil extraer

unha visión xenérica orientativa. Por iso invitamos ó lector a analiza-lo seguinte

cadro onde son recollidas a modo de ranking as 11 actividades con maior

frecuencia de aparición:

Porcentaxe de

^
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O efecto visual pretende suliña-lo dominio total das actividades de

"entretemento" (nos 11 primeiros postos xa están todas contempladas). Os

datos falan por sí sos: a tendencia maioritaria das entidades para persoas

maiores é ofertar actividades de entretemento. Máis da metade das entidades

enquisadas, ofertan xogos de mesa, ver T.V., le-la prensa e realizar festas

e celebracións. Non é tan perigoso este dato, como o feito de que para moitas

delas constitúese como a principal e case exclusiva actividade. De novo a

realidade de institución repletas de "vellos" xogando ás cartas, fai a súa

aparición como sinónimo da aínda carente e acrítica oferta de ocio.

Se ben, poderíamos sentirnos aliviados polo dato de que nos seguintes

"postos do ranking" aparecen actividades "formativo-culturais", imos ser un

pouco críticos, e tentar contrasta-la nosa experiencia empírica con estes datos:

A actividade que maior frecuencia amosou das formativo-culturais foron as

"excursións e viaxes". A ninguén escapa a tendencia común a ofertar "viaxes

para a terceira idade": vacacións á Costa do Sol, cruceros, rutas por Europa, ou

mesmo o Camiño de Santiago ou unha excursión a Festa do queixo de Arzúa.

Todas estas posibilidades poden estar incluídas baixo este apéndice. Para

discriminar máis a tipoloxía de excursión ou viaxe, no noso cuestionario,

solicitábamos que se especificase o lugar. Desgraciadamente, poucos foron os

que o fixeron. A continuación refírense as respostas obtidas:

TÁBOA 31. ESPECIFICACIÓNS SOBRE AS EXCURSIÓNS E VIAXES

.

v Rías Baixas Santiago .v Cuiturais - A praia
v Z d liG i Ribadabiaonas e a c a
v Coñecer Galicia (1 vez ó mes) v Diferentes combinando aspecto ^

lúdico con al unha visita cultural ;
v Comunidade Galega g ^
v Festa do Queixo de Arzúa v Comida e baile no Casino .

í
v T.V. Galega v Lisboa/R as Baixas/ Santiago

.•'^ Viaxe cultural a ;
v Ruta Senderismo ^

Madrid/Toledo/Segovia ^
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A escasa información sobre o carácter desas excursións fainos dubidar
,

sobre a súa dimensión formativo-cultural. E evidente, que nun sentido amplo,

calquer viaxe ou excursión vai ser formativo e cultural, posto que tódala nosa

vida pode ser entendida como un continuo asomar a experiencias que nós van

formando e culturizando. Pero lembremos que o ocio "formativo-cultural" que

nos vimos de defender9 debe ser unha actividade cun obxectivo intencional.

Moitas destas excursións, están lonxe de colaborar á adquisición de

coñecementos capaces de estimular á participación activa. Existen, claro,

entidades que organizan excursións con esta intención, e tamén existirán

persoas que aínda así non as vivan como formativo-culturais. Do mesmo xeito

existirán excursión e viaxes non organizados con esa intención consciente, e

que^ aportaran ás persoas experiencias formativas determinantes. Estamos,

lóxicamente a falar do carácter inminentemente subxectivo do ocio, no que

únicamente a vivencia persoal de cada individuo ante a actividade vai

permiti-la emerxencia de contidos formativos para él. Pero como esa

^ perspectiva de análise queda fora do noso alcance, aquí, ímonos centrar na

intención da entidade, único instrumento susceptible para modular. O primeiro

paso será colocar unha intención por parte dos profesionais de intervención,

que tal vez consiga cambios nas persoas.

Non sabemos ata que punto unha excursión a T.V. de Galicia a ve-lo

Programa de Luar poderá colaborar á creación dunha conciencia crítica e

participativa. ,

Tendo en conta a alta porcentaxe de excursións e viaxes que organizan

as entidades, debemos deducir que a alta presencia da categoría "Formativo-

9 Actividades que favorecen a adquisición e difusión de coñecementos. .O obxeCtivo é modifica-las condicións concretas de conducta,

estimu/ando a participación activa. Trátase de facer chégar ó gran público a cu/tura do pasado e do patrimonio cultural actual `Todas estas

manifestaciones, para que constituyan una actividad de animación, deben estar enmarcadas en la perspectiva de la participación y no del

consumo, solamente° ((Froufe & Sánchez, 1994)

Ñ .
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culturais" que se amosa na táboa 12, debe ser mesurada coa posibilidade de

que se vise moi reducida no caso de pondera-la incidencia real das excursións

e viaxes na dimensión formativa e cultural. Esta presunción vese reforzada se

observamo-la táboa 14, onde se expón a totalidade de actividades por orden de

frecuencia. As seguintes actividades que son maioritarias na categoría

"formativo cultural" son: "conferencias", "tertulias", "realizar exposicións",

"visitas a centros oficiais, exposicións , fábricas, etc.", "coral e rondalla" e

"amenidades, refráns, acertixos, chistes, refráns, etc.". ^Cal é a nosa dubida?

Como se dixo anteriormente, o realmente .interesante sería confirmar un

compromiso da entidade coa filosofía e intención de desenvolvemento

cultural das persoas maiores. As conferencias son, sen dúbida, un xeito

doado de "cumprir" coa función de transmitir coñecementos. Pero

desgraciadamente a nosa práctica docente (e seguro, que a da maioría de

todos nós) ven a confirma-la escasa significatividade que un tipo de ensino

"maxistral" ten sobre as nosas conductas. Este tipo de estratexias tipo

"conferencia", fan pouco para áchegar dun xeito activo, de implicación e

compromiso ás persoas a súa realidade. Recoñecemos, que tamén cumpren

unha función esencial de transmisión de coñecemento, pero sempre que se

teñan ben acotados os seus obxectivos e á poboación á que vai destinada. Do

contrario, difícilmente van contribuir a "modifica-las condicións concretas de

conducta, estimulando á participación activa a facer chegar ó gran público a

cultura, sexa do pasado, sexa do patrimonio cultural actual máis vivo e

significativo" Durante o percurso da nosa investigación tiven moitas ocasións

de asistir a xornadas, conferencias, charlás e demais eventos de transmisión

unidireccional (os confereciantes "soltando o seu discurso"), e tamén

desgraciadamente, tiven ocasión de comprobar como caían en saco roto.

Discursos non adaptados, aburrimento das persoas, somnolencias,

incompresións...reaccións que ás veces ó único que estaban a conseguir era

alonxar aínda máis ás persoas maiores do arelo de cultura, porque a imaxe que

se Iles está a dar do mundo do coñecemento e da ĉultura, é a de "discursos"

^.;
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r

s

distantes, científicos e sempre de conta de "grandes expertos ou intelectuais".

O mundo da cultura ten que ser presentado dun xeito que revalorice o que

forma parte do seu entorno, e non como unha cátedra, acceso reservado ós

Universitarios. Como comentario final, adxuntamo-las especificacións (aínda

que en poucas ocasións producíronse ) sobre o tipo de conferencias que se

organizan.

TÁBOA 32. ESPECIFICACIÓNS SOBRE AS CONFERENCIAS

v Saúde

.;.

.•.

.•.

.,.

.,.

Saude e información xeral

Calidade de vida

Diabetes

Educación para a saúde

Saúde e alimentación

Anorexia, diabetes, drogas

Saúde

.,.

.•.

.;.

.;.

Diferentes temas

Varias

Abono social na tarifa telefónica

Pensións (2)

Cultura

Medio ambiente

Servicios sociais (2)

Taller do Euro (3)

3a Idade

, Distínguense tres orientacións: saúde e calidade de vida, servicios

sociais (pensións, servicios especiais como o de telefónica) e temas de

actualidade (o euro). Parecen ser conferencias que tentan cubri-las

necesidades máis urxentes de información para que persoas maiores poidan

satisface-la súa calidade de vida. Nese sentido, sí que se observa unha

preocupación polas entidades para atende-las necesidades.

Con respecto ás tertulias, acontece o que comentamos arriba. Que se

produzan tertulias espontáneas entre os usuarios, non é suficiente para

proclama-la como unha actividade trascendente. Sen ánimo de ser negativos, a

nosa función é a de ser críticos, para manter unha actitude rigurosa cara unha

mellora dos servicios. ^Qué acontece se os grupos de tertulianos caen en
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dinámicas de conducta negativas e transfórmanse en reproductores de

estereotipos e patróns mentais negativos?. Non tódolo que se fai é animación

sociocultural. Somos moi conscientes que a grande maioría das respostas que

se produciron nesta actividade, estanse a referir ás charlas espontáneas que

as persoas xeran como parte indispensable da súa vida social. Pero debemos

colocar nalgún momento a diferencia entre o que é"formativo-cultural" e o que

é"modo de vida". Toda tertulia que camiñe cara unha participación

consciente e intencional cara a mellora e desenvolvemento propio e alleo,

será unha tertulia "formativo-cultural", aquela que só faga en reproducir,

en arroxar críticas destructivas, mensaxes anuladoras, será unicamente

unha barreira máis no noso camiño para ser persoas máis humanas e

solidarias. Na experiencia en diferentes entidades de persoas maiores (sobre

todo residencias), foi duro lidar coa realidade de existencias torturadas, que

non tiñan outra reacción que o negativismo nas súas expresións: a morte, a

enfermidade, o tempo pasado que foi mellor...son temas que é necesario

modular e canalizar nalgunhas persoas desas idades.

Con respecto ás exposicións, é necesario precisar que a inmensa

maioría refírese a exposicións que tiñan por obxecto amosa-las labores feitas

nas actividades de "dinámica ocupacional". Este tipo de actividades son

excelentes para desenvolve-la sensibilidade e aprecio polas

manifestacións culturais. Ó primeiro paso para aprecia-la producción

allea, é aprender a valora-la propia. Estas actividades, . sirven dun

achegamento compresivo e vivencial ó mundo da arte. Tamén poderían ser

incorporadas como unha extensión das de "dinámica ocupacional". Éste é un

paso importante que debe ser continuado na labor educativa das entidades:

abrirse a máis manifestacións artísticas como un modo de abrirse a outras

realidades que flexibilizen os esquemas mentais. Aprender a aceptar e

apreciar outras opcións artísticas é sinónimo de aprender a valorizar e

aceptar outros xeitos de concebi-la vida. A educación artística é

.
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educación na tolerancia. En moitas ocasións observamoŝ como as persoas

maiores son resistentes a aceptar manifestacións culturais lonxanas ás que

eles viveron.

TÁBOA 33. ESPECIFICACIÓN SOBRE EXPOSICIÓNS

v Seus traballos

v Bolillos e manualidades

v Manualidades

v Pintura

v Traballos manuais

v Manualidades e fotografía

v Día da Familia

v Costura, ponto de cruz

bordados

v Talleres ^

v Material realizado

minusválidos asoc. "Ambar"

v Artesanía

por ^

A seguinte manifestación formativo-culturais é a asistencia a actos

relixiosos, moi frecuente nas residencias. Sobre esta actividade nón imos a

emitir xuicio sobre o seu carácter formativo, pois dependerá de factores tan

persoais como as crenzas relixiosas, ou incluso a calidade dos oficios ós que

se asiste. O que é claro, é que constitúen todo un fenómeno de relación social,

e son vividas (sobre todo no rural) como un momento de encontro e integración

comunitaria.

As. visitas a centros oficiais, exposicións, etc. (frecuencia de 19.8 %)

foron escasamente descritas. Segundo a nosa experiencia, este tipo de

iniciativas ben desenvolvidas, acostuman a ser moito máis significativas que un

cento de "conferencias". Sobre todo cando son acompañadas dalgún tipo de

actividade participativa. No . caso da Coruña, os museos acostuman a ser

receptores de moita visita. A Domus é a Casa das Ciencias son dous tipos de

museos que permiten un achegamento moi vivo das persoas ó coñecemento. É

preciso que se deseñen metodoloxías para facer máis pleno e comprensivo,

máis de disfrute e deleite, as visitas a exposicións artísticas. O arte non pode
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continuar distanciándose da xente, senón que ten que facer para

transportala a súa dimensión máis sensible e emotiva, a maxia que

^.^:: procura a recepción simultánea ^^polos. dous hemisferios (o esquerdo

racional e o dereito emotivo).

TÁBOA 34. ESPECIFICACIÓN DE VISITAS
v Museos

v Domus, Casa do Hombre (A

Coruña)

v Museo de Arte de Panaderas (A

Coruña)

v Galerías

v Expo de Lisboa

v Parlamento

As seguintes actividades formativo-culturais que fan aparición son "a

coral e rondalla" e"amenidades: acertixos, adiviñanzas...". Un nome de

"actividade" non é suficiente para asegura-la súa calidade. A pesar da

proximidade porcentual das "formativo culturais" coas de "entretemento", o

carácter xeral das actividades das entidades continua a ser máis próxima ás

segundas. Non existe unha programación crítica e conceptuada para unha

intención "formativo-cultural". Camiñamos cara iso. Así se demostrou no item 8,

onde moitas asociacións, centros e concellos ofertaban actividades tipo "aula

de cultura". .

Nada mellor para introduci-la nosa seguinte abordaxe que o dato que se

desprendeu do feito que a maioría das exposicións son das actividades de

"dinámica ocupacional" que se desenvolven nas entidades. A nosa impresión

confirma esa idea. Máis que as actividades "formativo-culturais"10° as entidades

'o Lembre o lector a nosa definición de "dinámica ocupacional" : Actividades que favorecen a
expresión, creación e exercitación das habilidades en manifestación cu/turais do eido artístico,
musical ou literario. O seu obxectivo é estimular e potenciar a creatividade e producción
individua/ ou colectiva, facendo cori que as persoas: "tengan la oportunidad de manifestar
creativamente (sin repetir las respuestas de los otros) e/ mundo de sus ideas y sus va/ores, su
forma de ver e interpretar las cosas." ((Ander-Egg, 1992) ^

i

r
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caracterízanse polas actividades instrumentalizadas, polo manualístico. Unha

lista inmensa de posibilidades, á maioria das veces moi tecnificadas e

artificiosas, amosa un panorama amplo da oferta de actividades manuais. Foi o

caso onde a variabilidade de variables foi máis ampliada dentro da posibilidade

de "outras". Coa nosa experiencia sobre cómo son desenvolvidas esas..

actividades, atopamo-la dúbida de si realmente satisfacen os requisitos para

ser constituídas como dinamizadores dunha vida de ocio pleno, ou se só

cumpren a función de aportar estabilidade físico-psíquica (sumamente

importante), ou tamén se a súa metodoloxía reforza a pasividade ou tendencia

a ser conducidos, a imitar e copiar, a non pensar por un mesmo. Todo é

necesario, pero debemos implicarnos no difícil reto de atopa-lo equilibrio

dunha actividade que sexa motor de novas demandas e alimento para as

xa existentes. ^

TÁBOA 35. ACTIVIDADES DE "DINÁMICA OCU PACIONAL" QUE APARECERON NOVAS

^ .•. Vidro .;. Pirograbado

v Tridimensionais v Tapiceria

v Música v Espellos

v Barro v Pintar lámpara

.•. Abalorios .;. Pintar macetas

v Pintar manteis v Pintár camisetas

Con respecto á categoría de "Desenvolvemento físico-psíquico"",

atopámonos coa inicialmente grata sorpresa de que esté tan extendida a

" Actividades que utilizan como medio de intervención sociocultural diferentes manifestacións
da corporeidade. Ademais da sua componente sociocultural está presente (xeralmente) un
obxetivo de favorece-lo desenvolvemento armónico das capacidades motríceas humanas:
perceptivo-motoras, físico-condicionais, sociomotríceas e habilidades-cualidades motríceas
mediante a experiencia corporea /údica e socia/mente significada. ((Trigo & colaboradores,
1999)
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práctica de actividade física, ou polo menos que a oferta sexa xa "un clásico"

polas entidades. A"Ximnasia" é sen dúbida a grande das actividades de

desenvolvemento físico-psíquico, ocupando o sexto lugar do ranking cun 41.9

% de presencia no total de entidades enquisadas. A preocupación das persoas

maiores pola súa saúde fai que, cada vez esté máis extendida a actividade na

programación das entidades. Da análise da oferta nesta categoría emerxe

tamén a crítica situación da motricidade, que aínda non é capaz de xerar unha

oferta máis plural e innovadora. Con tódalas posibilidades da corporeidade das

persoas maiores, o único que se oferta de xeito masivo é a tradicional

"Ximnasia de mantemento". Non tería nada de negativo, senón fose que no

achegamento á realidade metodolóxica desa actividade, en moitas ocasións

síguense estilos moi directivos, de imitación de modelo e centrados en

parámetros fisiolóxicos.

Pensemos que no séptimo lugar do Ranking, aparece a actividade de

baile (38.4%). As persoas maiores gostan de bailar, e tamén gostan do teatro.

Estas manifestacións da motricidade parece que están quedando á marxe da

motricidade, como si fosen outra cousa. Tal vez o problema é que o modelo de

"exerciĉio corporal" que se está ofertando está lexitimando a idea de que o

corpo da "Ximnasia" é un corpo desculturizado, e que as manifestacións máis

expresivas corresponden a outros momentos e escenarios da nosa vida.

As marchas, os paseos; son unha preferencia que apareceu tamén moi

patente nas nosas entrevistas. É bo saber que as entidades atenden a esta

inquietude, proporcionando un ponto de encontro para que se desenvolva en

compañía.

Como conclusión: as actividades de desenvolvemento físico-

psíquico xiran en torno á actividade de Ximnasia (onde se inclúen

técriicas de relaxación, deportes, xogos e psicomotricidade) e ós Bailes

.
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de salón. A expresión corporal relaciónase coa actividade de teatro. Ó igual

que para o resto da poboación, hai manifestacións puntuais de tendencias de

exercicio suave e orientalistas: loga, Tai-Chi. Non existe unha oferta

innovadora. Mención especial ó caso das institucións con tendencia máis

Médico-asistencial, onde a psicomotricidade, musicoterapia, Ximnasia,

natación, etc. teñen unha orientación máis próxima á terapia médica ou

rehabilitadora, do que á sociocultural.

Con respecto a última categoría de actividades, "sociais e

participación ciudadana"12, chama a atención a súa escasa presencia:

únicamente un 3.3 % do total. Se temos en conta que se detectou un erro de

interpretación no cuestionario consistente en que as entidades manifestaban

realizar actividades de voluntariado referíndose a que outras persoas acudían a

entidade a presta-los seus servicios para as persoas maiores, sería aínda

menor. Detectamo-lo erro nos casos onde a especificación da resposta estaba

presente e facía mención a(estes foron excluídos do cómputo final): xóvenes

da prestación militar sustitutoria, persoas que ían a facer cursiños de

alfabetización ou que realizaban axuda a domicilio. En catro casos, foi posible

comprobar (porque así se explicaba) que era auténtico voluntariado por parte

das persoas maiores: pasear a outras persoas de idade, visitar a anciáns e

xóvenes con problemas, colaboración nos programas de intercambio

interxeracional, alfabetización. En menor frecuencia están os grupos de

relación con familiares e de intercambio de coñecementos. A dimensión de

integración comunitaria, de participación ciudadana non está

desenvolvida nas entidades, salvo excepcións: Xogos interxeracionais,

'2 Todas aquelas que favorecen a vida asociativa e a atención ás necesidades grupales e á
solución de problemas colectivos: "Las actividades sociales propias de la Animación
Comunitaria son lugares de encuentro y de acogida, donde se produce un fortalecimiento de /a
sociedad civil." ((Froufe & Sánchez, 1994) Satisfacen a necesidade de asociación, gregarismo e
desempeño de rol social. Un aspecto relevante é a comunicación: recepción e transmisión de
información ((Moragas Moragas, 1995).
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programa de intercambio de coñecemento...Son sempre as iniciativas de

interactividade as que están abrindo o estado de "illamento" das persoas

maiores cara a comunidade.

TÁBOA 36. RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE FRECUENCIA
REALIZAR EXPOSICIONS

3. ^

19.

20.

ESCAIOLA

RELAXACION

GRUPOS DE RELACION CON FAMILIARES

AUDICIONS MUSICAIS

NATACION

14.0

I 14.0

,

^,
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44.

45.

r

32. ^ ESTANO

33. ^ ASISTENCIA A ESPECTACULOS

OUTRAS (DINAMICA OCUPACIONAL)

39.

51

52.

53.

^ 54. ^ OUTROS (SOCIAIS E PARTICIPACION CIUDADANA)

55. MAQUETISMO

56. :

57.

ACTIVIDADES DE ADAPTACION AS NOVAS TECNOLOXIAS

8.1

4.7

1.2

1.2

1.2

Comentamos brevemente algúns datos de interés sobre a variedade de

actividades en función do tipo de entidade. Nos anexos amósase unha táboa

de contixencia onde se cruzan ambas variables: categorías de actividades e

tipo de entidade e actividades e tipo de entidade.

Son os centros sociais e clúbes fogares os que amosan posui-la

maior cantidade (en proporción o número de cuestionarios recibidos) de

actividades en tódalas categorías.

^^
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Facendo unha caractización grosa do perfil de ocio de cada tipo de

entidade, podemos concluir:

As residencias centran a súa oferta nas actividades de

"entretemento". A T.V. é presente no 90% dos casos, a radio no 60%, as

festas e celebracións no 50% e os xogos de mesa e a prensa no 80%. A única

actividade doutra categoría de ocio que ten similar frecuencia é a Ximnasia

Suave (80% das residencias posúen dita actividade). As actividades

`^ormativo culturais", en segundo lugar de frecuencia, son centradas

principalmente nas tertulias e asistencia a actos relixiosos (50%), tamén a

animación a lectura e a actividade de teatro (40%). Lembremos que as

precisións suliñadas anteriormente para as actividades formativo-culturais

deben ser aplicadas tamén agora. Á"dinámica ocupacional" é máis variada

pero sobre todo: debuxo, artesanía papel-cartón, pintura, ponto de cruz, ponto

e ganchillo, calceta. A diferencia das ofertadas nos centros sociais, son máis

cotiáns, e dependen máis da iniciativa propia dos residentes. Non requiren de

tanto ensino sistemático e recursos. Menor é a presencia de actividades de

desenvolvemento físico-psíquico, a excepción do xa comentado caso da

Ximnasia, e tamén das marchas e camiñadas.

Os centros sociais despontan en actividades de "dinámica

ocupacional"(confirmando a tendencia "manualística"). Agora a variabilidade

de actividades é maior que nas residencias aínda que en con menor frecuencia

relativa: pintura, debuxo, escaiola, ponto de cruz, bordado a man, ponto e

ganchillo, bolillos, esmalte... A curta distáncia están as actividades de

"entretemento" (confirmando a imaxe de lugares para xoga-las cartas e o

dominó): un 70% de centros sociais ven a T.V., un 75% fan festas e

celebracións e xogos de mesa, un 80% oferta a lectura de prensa e un 65% os

tan "sonados" bailes. En moitos casos esta última actividade é a"estrela" dos
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centros sociais pola súa alta concurrencia. As actividades "formativo culturais"

son as terceiras en frecuencia; conferencias, coral e rondalla, realizar

exposicións, visitas, tertulias, e sobre todo excursión e viaxes (70% de

frecuencia). De novo aplícase o comentado sobre o relativo carácter "formativo-

cultural". A oferta de "desenvolvemento físico-psíquico" é mais variada:

ximnasia, aerobic, relaxación, ioga. .. De novo, a ausencia ^ de actividades de

participación ciudadana.

Os clubes e fogares, teñen moita similitude coa oferta dos centros

sociais. A maior diferencia está na menor oferta de "dinámica ocupacional" e

maior de actividades "formativo culturais": mesas redondas, xornadas e

seminarios, actividade de teatro, asistencia a actos relixiosos, son novedades

fronte ós centros sociais.

Os centros de día, centran a súa intervención en actividades de

dinámica ocupacional, desenvolvemento físico-psíquico. O entretemento ocupa

o terceiro lugar, e nesta categoría ó 100% dos centros ven a T.V., escoitan

radio, fan festas e celebracións, len a prensa, fan bailes e un 75% fan

xogos de mesa. De tódolos xeitos a mostra é demasiado pequena para

extraer conclusións significativas.

A empresa de servicios polas súas características de asistencia a

domicilio, realiza sobre todo actividades de "entretemento", a excépción

de festas e bailes (é atención individualizada). As actividades formativo-

culturais son fundamentalmente a animación á lectura, a asistencia a actos

relixiosos, o cine-forum, as audicións musicais, actividades que se poden

desenvolver no domicilio. Lóxicamente é difícil a"participación ciudadana" a

excepción dos grupos de relación con familiares.
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Con respecto ó concello, como xa comentáramos está moi orientado a

oferta de actividades de "desenvolvemento físico-psíquico". A moda da

"ximnasia municipal" está moi extendida, ademais de natación, bailes de salón,

relaxación, danza, deportes, aerobic. A oferta "formativo-cultural" é

caracterizada polas excursións e viaxes, ademais da oferta especial (non

contemplada aqu^ de aulas de cultura, alfabetización e formación de adultos.

No entretemento, suliñar a xa comentada "romería da terceira idade".

Con respecto ás outras entidades, é tan pequena a súa presencia, que

non vale a pena facer un comentario a parte.

11. ^CREE QUE AS PERSOAS MAIORES DA SÚA ENTIDADE

PARTICIPARÍAN NUNHA ACTIVIDADE NA QUE RECUPERASEN

OS SEUS COÑECEMENTOS ^ E EXPERIENCIAS (CANCIÓNS

TRADICIONAIS, BAILES, ^ CONTOS, OFICIOS, ETC.) COA

INTENCIÓN DE ENSINAR A OUTROS COLECTIVOS (NENOS, ^

XÓVENES, ADULTOS, ETC.)?

O número de respostas negativas é moi baixo13 (14%) fronte á

resposta afirmativa da maioría das entidades (54.7%). A porcentaxe de

indecisos e de respostas condicionadas é maior que a negativa (17.3 %). Un

14% non respostou. ^

Parece que os responsables das organizacións, ós que se Iles supón un

coñecemento e contacto directo coas persoas maiores, están maioritariamente

convencidos da posibilidade de éxito deste tipo de^ iniciativa. Esta misma

postura foi corroborada nas nosas entrevistas. ^

r

.
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Sinalar que os casos de resposta condicionada (depende) foi porque

tiñan dúbidas con respecto ás posibilidades físicas dos maiores para levar a

Gráfico 10: Opinión
interactividade

psíquica".

50

40

30

20 ^

0

sobre proxecto
cabo a actividade. As barreiras

son, os problemas de saúde e

autonomía (problemas de

demencias, ou de invalidez) así

como o lugar de realización. A

barreira é coas persoas

asistidas, cando as súas

deficiencias impídenlles

mante-la autonomía e domínio

sobre a súa conducta, por

"incapacidade física ou

Se analizamo-las causas que levan ás entidades a non respostar

Gráfico 11. Xustificación da resposta
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13 Ver táboas nos anexos n°: 37-38
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negación, ou ben que non haxa interese pola entidade en cuprimenta-lo

cuestionario.

5 respostas fan referencia de novo á incapacidade psíquica ou física.

Enfermidades dexenerativas. A cuestión non é tanto a condición de vellez,

senón á condición de enfermidade.

5 entidades aducen que as características das persoas maiores que

asisten a súa entidade fan que na súa experiencia non acumulen ese ^tipo de

manifestacións culturais. Non son persoas que tiveron contacto con ese tipo de

experiencias tradicionais, por iso non se animarían a participar.

A consideración máis negativa coa vontade das persoas. maiores é a

expresada en 3 casos: ausencia de conciencia de participación e cooperación,

falta de interés en participar nas actividades (organízanse e non participan) e

desinterés no intercambio interxeracional. De novo estes datos nos poñen en

contacto coa diversidade dun avellentamento que non ten porque ser

común a tódolos colectivos, senón que estará en íntima relación ás actitudes

levadas durante tódala vida, e as circunstancias que estén a vivir.

Unha entidade amosa a súa frustración pola ausencia de medios, como

causa para a escasa participación.

Finalmente, amosando a realidade do rural, unha xustificación incide no

feito de que as persoas maiores dese concello adícanse as tarefas do campo.

Aínda así sería discutible esa xustificación. É verdade que o planeamento da

actividade ten que ser diferente que nas cidades. Pero ás veces esas

persoas maiores están realizando esa tarefa de modo espontáneo cos seus

netos, ou trasmitindo os seus coñecementos sobre o oficio coa súa práctica. É
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só preciso adapta-la proposta ó entorno de vida para que non sexa discordante

(ver por exemplo iniciativas relatadas en Cobacho, 1995).

Das 47 respostas afectivas, 12 non xustificaron a resposta. Foi un grato

descubrimento atopar como 19 entidades tiñan na súa programación

actividades deste tipo. 10 manifestaban o éxito obtido con anterioridade, oito

desenvolvían actividades deste tipo na actualidade, e unha tíñao en proxecto. A

actividade podía estar relacionada cos contos, as lendas, tradicións, oficios, e

tamén co xogo, música, etc. É sen dúbida o mellor abal para emprender esta

actividade con entusiasmo.

A vontade percibida de participar, de transmiti-la súa experiencia a

outras xeracións, o gusto pola tradición cultural e pola participación

activa, a iniciativa que manifestan as persoas maiores en proposta

dinámicas foi o motivo de que 10 entidades respondesen afirmativamente.

Ademais da adecuación ás características das persoas, como o caso de tres

entidades que eran do mundo da cultura e do ensino.

Acertadamente, unha entidade suliña a necesidade dun traballo previo

de autoestima, para que eles se atopen seguros con respecto á importancia e

utilidade do que van a transmitir.

En ^definitiva, a opinión positiva sobre a viabilidade de participación

das persoas maiores é maior que a negativa. Cando existen negacións,

son . debidas a causas diferentes á súa inquietude por participar

activamente na vida comunitaria. Pero, lóxicamente existiran excepcións.
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r

12. INQUIETUDES DAS ENTIDADES EN RELACIÓN ÁS

ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES.

Poucas foron as entidades que manifestaron .algo nesta invitación a

expresar libremente as súas inquietudes. Cando se produciron foron:

- Para facer algunha precisión sobre algunha actividade ou proxecto en

curso.

- Interese en poder implementar certas actividades. Sobre todo; teatro,

ximnasia, relaxación, terapias ocupacionais, proxección de películas, viaxes...

- Comentarios sobre a inquietude en conseguir que participen nas

actividades. Especialmente nas formativas.

- Dificuldades para a realización de certas actividades: económicas,

recursos, profesorado ou por deterioro físico e psíquico.

- Proxectos en marcha ou construcción de novas instalación e programacións

renovadas.

IV.3.3. SÍNTESE DA ANÁLISE DO ^UESTIONARIO

• A linguaxe, como defendimos na xustificación teórica, son imaxes, e as

imaxes condicionan os nosos pensamentos, e os nosos pensamentos xeran

as nosas actitudes, e as actitudes determinan as conductas. Infelizmente

a denominación dos centros e institucións non parece camiñar cara unha

superación das mensaxes estereotipadas, da renovación cara unha nova

concepción da vellez. Opinan moitos que esas cousas non son relevantes,

que o importante é o que se fai: "tonterías teóricas, abstraccións

ideolóxicas" dirán moitos. Pero non existe acción trascendente sen

pensamento previo. É lóxico pensar, que cando unha institución non ten a
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conciencia crítica para detectar un erro ou unha contrariedade no concepto

que a representa, que a identifica, difícilmente vai estar desenvolvendo

programas con trascendencia crítica e compromiso social de prospectiva de

futuro.

Unha entidade, unha institución é presentada para a nosa mente, polo

seu nome. As imaxes, pensamentos e implicacións que traia asociados ese

concepto, serán os primeiros operadores para desenvolve-la nosa

predisposición a achegarnos a^esa entidade ou non. Pensemos que:

3 As enquisas amosan que as persoas maiores non gostan de ser

denominadas "Terceira Idade" (Walker, 1996).^É un concepto que encontran
^

peiorativo e decadente (García Míguez, 1998). Na nosa intervención (tanto

investigadora como de práctica), atopamos que as persoas de idade

rexeitan "ser dese ^ grupo de vellos", "facer actividades para a Terceira

Idade". Eles non se sinten baixo o"corsé" que abstractamente se configurou

tralo concepto de Terceira Idade.

3 Toda persoa movilízase cara á actividade por un desexo de

desenvolvemento persoal, fundamentado na necesidade humana de ser

consideradas membro útil da sociedade, integrante dinámico dunha

comunidade. Tal vez as denominacións de "Clube de Xubilados", "Fogar do

pensionista"...non se asocien a unha vida activa, plena, enerxizante. O

imaxinario social fixo que estas denominacións se asocien a decadencia,

pasividade, inactividade. .. Deixemos á marxe os motivos históricos que fan

que ^ hoxe estes conceptos fosen desvirtuados da súa nobre orixe. Non

estamos a dicir que sexan lexítimos, só estamos a falár da transformación

simbólica que levaron a cabo as connotacións dos significados deste ŝ

significantes.
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A denominación das entidades están desfasadas e obsoletas con

respecto a unha intervención de compromiso cara o cambio da consideración

social da vellez. Estanse a promocionar actividades utilizando unha mensaxe

inadecuada, tanto para o propio colectivo da vellez, como para o resto da

poboación. Existe unha ausencia de conciencia crítica e de análise exhaustivo

dos programas de intervención. Claro está que existen moitas excepcións,

afortunadamente cada vez máis. É preciso emprender unha renovación das

denominacións das entidades. Non como única medida, senón que ten que ser

un camiño simultáneo, acompañada da vontade a troca-la orientación das

actividades, colaborando a mudar tódolo imaxinario social e a estructura social

na que se desenvolve o fenómeno complexo da "vellez". De nada sirve cambiar

un nome se detrás mantense a mesma actitude. E así debe ser, porque cando

as entidades perciban a necesidade de cambio de denominación, será que

están a percibi-la reflexión implícita que leva a esa mudanza.

• Oferta centralizada nos núcleos urbáns e semiurbáns. No eido rural, é

difícil atopar entidades que realicen servicios de ocio. Alí o tempo de ocio é

de características totalmente diferentes. Esta circunstancia levounos a

centra-lo noso estudo no ámbito urbán e semiurbán. É neste contextos onde

as persoas acuden as institucións para desenvolve-lo seu tempo de ocio,

cousa que aínda non ocurre no rural. Non é obxeto deste traballo entrar

nunha análise das razóns, cousa que é de grande urxencia para potencia-lo

desenvolvemento persoal dos anciáns do rural.

• A porcentaxe maior de oferta de actividades de ocio está no ámbito

público (autonómico e municipal).

Esta circuntancia ten varias lecturas:
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3 A carente estructura asociativa. A tradición asociativa en Galicia é

precaria. A participación social das persoas maiores pasa necesariamente

pola emerxencia de entidades de natureza asociativa onde a implicación

dos maiores sexa moito máis activa, responsable e implicada. O cambio

social ten que ser realizado dende as estructuras populares da comunidade,

non hai cambio cando a actividade é dirixida unidireccionalmente sen

retroalimentación. A entidade pública oferta, pero... ^cando recolle?.

3 Un exceso de intervencionismo público. A modalidade de servicios

socioculturais que se está a ofertar non está a colaborar na creación dunha

conciencia "da vellez e sobre a vellez" máis actual e participativa. As

actividades son na súa maior parte organizadas sen contar coa intervención

das propias persoas maiores, reproducen (na maior parte) a oferta

sociocultural tradicionalista, de actividades manualísticas, de entretemento.

Sen función trascendente para mellora-la súa integración ou transforma-los

estereotipos sobre a vellez. As persoas maiores contan cunha

participación "asistencial" nas súas propias actividades

socioculturais. Xa non é só que precisen satisface-las demandas de

servicios asistenciais para cubri-las necesidades médicosanitarias

especiais, senón que mesmo no suposto tempo de realización persoal son

"asistidos" e non "integrados". Todo está feito dende as estructuras

públicas. As persoas maiores limítanse a asistir, sen esforzo nen

implicación. Este xeito fai que a xente non aprecie as actividades, non

valore o servicio. Todo é desprestixiado, a xente acostúmase a unha

pasividade organizativa, a recibir sen ter que dar nada a cambio.

3 Unha dificuldade privada para ofertar novos servicios de ocio. A

competencia do público non posibilita ó. ámbito privado a desmarcarse con

actividades innovadoras e de maior creatividade. A esixencia de desenvolso
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económico ^ é vista como excesiva polas persoas maiores, acostumadas á

gratuidade ou economía extrema dos servicios de ocio.

3 A transmisión social da imaxe de "vellez" asistida e dependente do diñeiro

público sen nengún tipo de función distinta á de disfrute dos seus

beneficios sociais. A vellez é idade de "dereitos", pero. .. ^as

responsabilidades?

• A iniciativa privada con ánimo de lucro concéntrase nos servicios

médico-asistenciais: residencias, centros de día, clínicas, asistencia

domiciliaria. Outros servicios de orientación máis sociocultural aínda non

teñen moita viabilidade económica. Podemos supoñer que debido, por unha

banda a aínda "emerxente" conciencia de ocio e colectivo das persoas

maiores, e por outra banda á xa suliñada competencia oferta "pública".

^Como acostumar a alguén a pagar polo seu ocio (máis alá da satisfacción

das necesidades básicas, e cando ten un nivel económico que Ilo permite)

cando a gratuidade é norma xeral no ámbito público?

• A oferta de servicios de animación sociocultural está diferenciada en dúas

grandes categorías: ofertá institucional e oferta non institucional. Estas

teñen características diferenciadas, tanto polas características dos usuarios,

polas actividades, pola organización interna, polas esixencias da directiva,

etc.

3 Por oferta institucional, referímonos a aquela que se desenvolve no

marco das institucións xeriátricas (residencias, centros de dia, hospitais,

clínicas, vivendas asistidas, pisos tutelados, empresas de servicios da

asistencia domiciliaria...) que atenden ás persoas maiores cuns fins

primarios diferentes á propia animación sociocultural. Polo normal, estas

institucións cumpren unha función asistencial médico-sanitaria. As
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«

r

características das actividades socioculturais son case . sempre

complementarias e subsidiarias do resto de actividades da entidade. A

variedade de oferta é menor en cantidade, se ben atopamos casos nos que

estanse emprendendo proxectos máis integrados cunha finalidade de

benestar psicosocial da persoa maior. Este é o caso dalgunhas residencias

públicas e privadas cunha amplitude de servicios innovadores (programas

de interactividade coa comunidade, terapia de reminiscencias, etc.)

3 Por oferta non institucionalizada, estámonos a referir á desenvolvida

nas entidades que non teñen como finalidade fundamental o

mantemento asistencial e médico-sanitario das persoas maiores.

Serían as entidades sociais que desenvolven a súa función para

complementar un aspecto da vida das persoas maiores, diferente da

satisfacción das súas necesidades básicas de supervivencia (alimento,

aloxamento, hixiene, etc.). Atopamos aquí centros sociais, clubes, fogares,

empresas de servicios de ocio, entidades deportivas, etc. As actividades

están totalmente volcadas a satisface-las necesidades de realización do

tempo de ocio das persoas maiores. Non é preciso atende-las necesidades

_ básicas con tanta urxencia, senón que estas necesidades están

supostamente cubertas de xeito autónomo pola persoa maior, ou por outro

entidade. As variedade de actividades é moito maior, e non existen tantos

límites físicos e psíquicos de realización.

• Non existen dificuldades para acceder ós servicios de ocio no relativo

ós condicionantes económicos, sociais ou burocráticos. A maioría das

actividades son gratuítas, non requiren de condición específica algunha

^(con excepción dos concellos onde é requisito estar empadroado) como

podería ser, por exemplo, ter sido traballador nalgún sector determinado. A

única barreira que hai que superar nalgúns casos é a"burocracia" de

facerse socios mediante unha ficha a cumprimentar. A barreira para

^
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acceder pode se-la xeográfica, e as propias derivadas da psicoloxía da

persoa maior.

• Non existen especificación en canto o sexo. A desaparición de entidades

específicas para homes ou mulleres é unha realidade grata de confirmar.

• Os servicios de ocio non institucionalizados (centros sociais, clubes,

asociacións, fogares) están escasamente orientados ás persoas maiores

asistidas. Estas deben dirixirse ás entidades que vimos de denominar

"institucionalizadas": residencias, centros de día, clínicas. Tamén existen

entidades específicas para atender estes colectivos, como son asociacións

que teñen como finalidades precisamente a atención a coleĉtivos con

necesidades especiais (Parkinson, Alzheimer, Minusvalías...). O que

acontece é que no caso das entidades institucionalizadas, o ocio que se

oferta é destinado únicamente para as persoas ingresadas ou usuarias dos

seus servicios. No caso das asociacións a súa prestación é específica a

eses colectivos (non sempre, pero aínda así condiciona o achegamento a

elas por persoas que non se vexan reflexadas na denominación). Unha

persoa maior que viva na súa casa e que teña algún tipo de

depedencia, non vai ter moita facilidade de desfrutar dun oció

organizado. Esta función procura ser cuberta polos servicios de asistencia

domiciliaria: lectura a domicilio, paseo, manualidades, suministro de vídeos,

revistas, etc. A mágoa é que son sempre atendidos dé xeito individual e non

otorgan a posibilidade do gratificante e tan necesario contacto social. Esa é

unha das barreiras para o deseño de servicios que nos manifestaron os

profesionais das empresas de servicios. Ademais eles testemuñan á

carencia de sólicitudes de servicios deste tipo para persoas asistidas na súa

casa.
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• As institucións máis innovadoras e comprometidas camiñan a un perfil de

^ actividade máis acorde as potencialidades das persoas maiores. Procuran

trascende-lo mero "pasatempo" e trivialización do ocio. Buscan a

revalorización das características do avellentamento. Existe un

crecemento paulatino dunha oferta de ocio máis crítica e educativa,

que tenta muda-la realidade pasiva e intrascendente da simple

diversión. As actividades apontan a interxeracionalidade.

• A frecuencia de actividades de "alfabetización", "formación

permanente", "aulas de cultura" cun carácter educativo básico,

testumuño do perfil dominante das persoas maiores en Galicia: escasa

formación académica na infancia. Estas actividades son desenvolvidas para

satisface-las ansias das persoas maiores de coñecementos ós que Iles foi

imposible acceder na súa infancia, e que hoxe Iles sirven para

desenvolverse e realizarse. A existencia e afluencia das persoas maiores

rompe co estereotipo e coa teoría da desvinculación. As persoas desexan

aprender e mellorar durante tódala vida.

• A excesiva tecnificación e artificiosidade das actividades de "dinámica

ocupacional". Aínda que estas actividades desenvolven a sensibilidade

estética e teñen implicación creativa (limitada), consideramos que estanse a

perde-los valores da reutilización, do uso ponderado, da creatividade para

atopar novos recursos, da economía, do pracer de realizar creacións máis

propias. Esas actividades (así observámolo en diversas aulas) provocan

que as persoas pidan consello continuo do profesor e se limiten a execución

técnica (porque existe un patrón estándar de corrección). Sen rexeita-la

incorporación destas novas "técnicas", cremos relevante potenciar

fortemente a"arte creativa e expresiva", tanto polos beneficios cognitivos e

de autoestima para as persoas maiores, como polos valores que se

transmiten para esta sociedade tan acostumada o consumo desaforado. A
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actual xeneración de persoas de idade, atesoura ben esa capacidade para

vivir con menos e aprender a aprecia-las pequenas cousas. Iso é un valor

que se debería manifestar na intervención de ocio. Pola outra banda, tamén

existe unha tendencia a realizar actividades culturais e artesanais en

proceso de desaparición (encaixe de bolillos) ou de recuperación

(restauración de mobles). Estas iniciativas son un excelente xeito de

mostra-lo valor da experiencia de vida que se obtén coa vellez.

• A manipulación e"idiotización" á que son expostas as persoas

maiores no rural (e tamén no urbán) por parte dos intereses políticos.

Actúase dun xeito irrespetuoso e irresponsable ó utiliza-la súa ausencia de

expectativas dunha maior calidade de ofertas de servicios (por ausencia en

moitos casos de cultura, ignorancia ou a súa educación na humildade) para

ofertar un acto festivo, "unha comilona", con inclinacións electoralistas. Non

interesa a dimensión social e educativa da intervención, unicamente obte-la

satisfacción inmediata máis fácil, que se traduza en votos. ^Para que

preocuparse en crear unha infraestructura de servicios socioculturais cando

xa teñen a victoria electoral cunha simple festa?, ^para qué corre-lo risco de

realizar actividades que poden mobilizar ás persoas cara unha conciencia

máis crítica e participativa?. As institucións públicas en moitas ocasións non

funcionan como promotores dunha orde social máis xusta e plena. Camiñan

cara a obtención do poder. Nunha entrevista cunha comprometida

responsable das Aulas de cultura, indicábanos a triste circunstancia de que

co coste dunha desas romerías, eles podían desenvolve-la súa actividade

durante un curso con tres monitores. A cuestión, na meirande parte das

ocasións, non é tanto de recursos económicos como de conciencia social.

• A actividade de ^ interactividade utilizando como elementos de

comunicación a cultura tradicional do xogo, o. baile, o conto, a

lenda...parece revelarse como un recurso mói axeitado e adaptado ás
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características dun amplo colectivo das persoas maiores. Foi un grato

descubrimento atopar como 19 entidades tiñan na súa programación

actividades deste tipo. 10 manifestaban o éxito obtido con anterioridade.

• Maniféstanse os diversos condicionantes psicosociais da vellez, máis alá do

simple feito biolóxico. Hai entidades que amosan peculiaridades debidas á

orixe das persoas maiores que a integran (colectivos do mundo da

enfermería, do ensino, do rural...). Non basta con falar de actividades para

"persoas maiores", senón que tamén hai que atender ás diferencias

"intracolectivo".

• A actividade dé recuperación da tradición terá máis aceptación para

colectivos de persoas maiores que tiveran unha vivencia intensa con esas

manifestacións. Pode acontecer que existan colectivos que non se sintan

tan identificados con ese tipo de "lembranza", por un modo de vida máis

distanciado da manifestación tradicional.

• Non é unicamente a actitude das persoas maiores a que condiciona a

súa vontade á participación, senón tamén as características da

entidade á que acude. As entidades con poucas actividades, e con

tendencia "reproductiva" ou de ocio pasivo, non serán as máis axeitadas

para motivar ás persoas a unha participación activa na comunidade.

• A intervención no ocio das persoas maiores preséntase como un

campo a desenvolver, en pleno e incipiente crecemento. O seu

establecemento non deixa de ser un fenóneno recente. De aí que exista

aínda unha oferta pouco diversa, e que estén aparecendo iniciativas

experimentais. Podemos caracterizalo como un campo en comezo de

ebullición e con moita necesidade dun traballo crítico e creativo. Esta

conclusión corrobora análises anteriores que estudan a inexistencia dunha
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planificación de actividades de ocio despois da xubilación máis alá das

comúns e xeralizables o resto da poboación (Saez, 1994).

• No referente ás instalacións para xogo tradicional, a ausencia é total.

Somentes unha institución manifestou contar con este tipo de instalación.

• A carencia de instalacións non parece ser un obstáculo para a realización

de actividades e programas de ocio.

• Unha alternativa a explotar é a de comparti-las instalacións entre entidades.

Covenios que faciliten o uso das infraestructuras públicas (colexios,pavillóns,

auditorios, teatros, etc.) Será un intento de facer máis realidade a creación

dunha rede de servicios sociais, onde o privado e o público, o asociacionismo e

a oferta institucional teñan un proxecto onde converxer e completar (non

solapar) os seus obxetivos e funcións.

A oferta de actividades máis común é de "entretemento. Como mellor

conclusión o listado de actividades máis comúns.

_
ACTIVIDADE ^ %

XOGOS DÉ MESA 54.7

VER T.V. 52.3

LE-LA PRENSA 52.3

FESTAS E CELEBRACIONS 51.2
^

: ' EXCURSIONS E VIAXES
_

X/MNAS/A SUAVE

BAILEŜ
^.^ v^^ .^ ^^ ^

46.5

41.9

38.4 '

PINTURA ` 30.2

•

^.
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►

As entidades máis volcadas á oferta de ocio son os centros sociais,

concellos e clubes-fogares. •

n Todo é necesario, pero debemos implicarnos no difícil reto de ^ atopa-lo

equilibrio dunha actividade que sexa motor de novas demandas e alimento

para as xa existentes.

n Non basta só con satisface-las expectativas das persoas,^ porque a

educación do home é xerar novas preguntas, novos retos que o fagan

crecer, autosuperarse. Tampouco é bo, atender só a xerar nova ŝ
expectativas, senón que a satisfacción que se desprende da necesidade

percibida cuberta, ha de se-lo motor fundamental para despois ansiar algo

máis. As persoas maiores precisan de actividades que conecten coa súa

cultura, cos seus desexos actuais, para despois de reforzados nese seu

vínculo "afectivosocial" que é a historia de vida, teñan a enerxía e vontade

de aspirar a continuar retando á vida.
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IV .4 . ANÁLISE DE DATOS DAS

ENTREVISTAS .

IV.4.1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS

A pesar da diversidade na procedencia dos entrevistados (labor

profesional, características vitais, idade, formación, etc.), predomina a

impresión da homoxeneidadé frente á diverxencia. Aínda que non existe un

consenso ábsoluto, obsérvanse uns núcleos^ temáticos presentes ria maioría

dos discursos, que Iles confiren gran similitude. Este feito foi o mellor aval para

determina-lo número de entrevistas que tiñamos que realizar, posto que pronto

se chegou á saturación, ó momento no que os datos obtidos de cada entrevista

non aportaban novidades con respecto ás anteriores entrevistas. ^

Para interpretalas seguiremos un procedemento de análise progresivo,

comparado e puntual: ^ .

Progresivo, porque iremos abordando diferentes aspectos temáticos.

n Comparado, porque iremos contrastando as opinións que sobre o mesmo ^

asunto teñen os diferentes entrevistados.

n Puntual, porque faremos apreciacións concretas sobre cada un dos

entrevistados e asuntos relevantes.

Nós optamos por facer antes as entrevistas ós profesionais que traballan

con persoas maiores, porque pensamos que sería probable que a orientación

profesional que fan da súa intervención facilitase un discurso máis estructurado
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e analítico. Sen ánimo de xeralizar, a nosa experiencia de vida e da fase

preparatoria, colocounos ante a realidade de colectivos de persoas maiores

cun discurso moi persoal, con dificuldades para colocar opinións ou^ análises

críticas sobre a realidade, excesivamente centrada nun discúrso egocéntrico.

Quizais polo seu actual perfil cultural as persoas maiores de hoxe, teñen

dificuldades para enfrontarse críticamente a unha serie de cuestións, que non

chegan a detectar, como pode se-lo dereito a un ocio pleno ou a posibilidade

do cambio social para participar máis activamente na sociedade. Son cuestións

que se escapan a cotío (insistimos, non sempre) ó seu coñecemento, porque a

súa realidade aínda está centrada nun espectro máis básico: de mantemento

da autonomía, de sati.sfacción de necesidades básicas.

Ó facer antes as ^ entrevistas ós profesionais, abrimo-las portas a

posibles cuestións que poideron ser logo contrastadas nas discusións de grupo

ás persoas maiores. Cuestións que se tivésemos feito ó contrario nunca terían

xurdido. As entrevistas ós profesionais proporcionáronnos argumentos. . ,
para as discusións de grupós, ademais de aspectos para observar,

interpretar e corroborar no seu discurso.

As discusións de grupo coas persoas maiores, revelaron unha menor

frecuencia de argumentos explícitos, unha escasa emerxencia de

posicionamientos elaborados e unha tendencia increíble a persoalización.

Moitas persoas maiores das que participaron teñen dificuldades ,para ceñirse a

un guión ou a un obxectivo de conversa, e comezan a navegar no pracer de ser

escoitados, falando do que eles teñen necesidade. Gracias os imputs que

recibíramos nas entrevistas dos profesionais de intervención foi máis fácil

interpretar estes encontros coas persoas maiores, nos .que a diferencia das

entrevistas cos traballadores, non se extraen tanto os datos relevantes do

contido das súas disertacións, e sí da forma, do continente, do xeito no que

eles se desenvolven. Así o lector observará; que as citas textuais son moito
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menores que nas entrevistas cos profesionais, incrementándose as

interpretacións sobre o conxunto, sobre as relacións emerxentes no discurso.

Por todo isto a análise das discusións de grupo será comparada

ademais de puntual. Comparada porque contrastarase co manifestado polos

profesionais e puntual porque dará entrada as súas opinións e as cousas novas

que aportou a experiencia da discusión de grupo.

IV.4.2. ENTREVISTAS

ACTIVIDADES.

1.A.

NECESIDADES

PROFESIONAIS ^ DAS

1.B.

DESEXOS-

INQUIETUDES

1.C.

CAPACIDADES

Tódolos entrevistados coinciden na necesidade de relación social, de

escapar da soidade: Evidénciase na rapidez da súa. resposta e na explicitación

concisa desa necesidade, que . é un aspecto percibido de xeito constante na

súa práctica profesional: - ,

"Prob/emas de soledad, muchísimos, casi todos" (D/A) "

"Atención, atención. Y no tanta atención sanitaria, como atención humana, afectiva. Se ^

sienten solos, solísimos (...) Cada vez además están rodeados de menos gente, te encuentras

con mucha frecuencia mayores que están más sólos que la una (...) O sea de repente, que se

encuentren sólos, y algo mucho más grave para ellos, no está la gente para ellos" (EMPRESA)

1 Os códigos de identificación están explicitados na metodoloxía das entrevistas. Se/ección de
entrevistados.
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"Pois mira, de necesidad, principal: digamos a relación e a comunicación.. Eso a necesidade

principal. Non soamente unha necesidade sentida por eles, que, que moitas veces eles xa cha

expresan como primeira. Ademais digamos, as enquisas así feitas, eh. .. digamos masivamente,

detectan á sua idade como principal problema. Pero ademais de que eles sintan ese problema,

nos entedemos que tamén é o principal problema" (AULAS)

Esta necesidade de relación social é explicada polo abandono do

mundo laboral, pola desaparición progresiva dos amigos e familiares, por

unha imposibilidade de contacto familiar porque éstes están

excesivamente "ocupados". As afirmacións de tipo:

"Viene mucha gente porque el problema está en la familia. No pueden atenderla, no tienen

tiempo para. atenderlos. Y otros también, psich, aunque tengan tiempo, pues, prefieren que

estén en un sitio como éste, ^no? Porque saben que van á estar mejor, y que van a tener más

cosas de las que tendrían estando en casa simplemente': (D/A) ^

"hay gente que tiene falta de cariño, sobre todo precisando la atención de hijos." (MAYORES)

Remítennos ó paradigma de vida actual, producto dunha acelerada vida

de producción que deixa escaso tempo para a vida relacional. O ingresó

masivo da muller no mundo do^ traballo, as longas xornadas laborais, o estrés

dun ritmo ,de vida mercantilizado e competitivo, orixinou que os valores que

mantiñan a unidade familiar trocasen abruptamente. Non hai espacio, nen

tempo vital nas familias para tratar humanamente cos maiores, porque este

tempo cúbrese con outras necesidades e intereses, sexan de traballo, ocio ou

formativas. Esta situación está xa asimilada polos entrevistados: Non se

producen xuicios negativos ou positivos, simplemente nárrase como

realidade evidenciada. ^Será qué se lexitimou como única posibilidade de

vida? :

330 Ana Rey Cao



Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de dafos.

"muchos tienen sus hijos, pero claro, cada uno tiene su vida, y no. "(AF1).

"por una cosa o por otra, como está la vida hoy, ya no están los hijos" (PARROQ).

"Pois porque mira; a familia está moi ocupada, ou porque xa están cansados de todas estas

historias, porque sempre é o mismo" (AULAS) .

Dase como evidente que a estructura familiar tradicional vai mudando

cara unha maior independencia.

"Creo que la situación se modificará a largo plazo, a medio largo plazo. Cuando las

generaciones que están en los 60-70 años lleguen a la edad. (. ..) Vas a tener que tener un nivel

de independenciá mayor, de cercanía a la familia pero con un nivel de independencia qué sé va

a valorar más. Cuando hoy en día el pen`il que se valora es la dependencia': (MAYORES)

A única profesional que manifesta contrariedade expresa co actual

estado social no relativo á familia é unha xestora de empresa de servicios:

"Mira, yo creo que por desgracia, por desgracia, la familia no va a volver á ser lo que era,

familias ^numerosas, no hay la filosofía de antes, que te digo, pues, una persona nace, crece,

cuida a sus hijos, luego a sus nietos... Yo creo que eso se ha acabado" (EMPRESA) ^

As continuas alusións ás familias polos profesionais sitúan como maior

necesidade para as persoas maiores estar felices e autorealizados a

consideración da familia e a relación con ela.

A soidade, ademais de ser provocada pola ausencia familiar; é causada

polo exceso de tempo libre. O abandono do mundo laboral, fai que a xente

dispoña de moitas horas sen ocupación. De aí que unha das súas necesidades

sexa ocupa-lo seu tempo:
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^"necesitan mucha, ehh. .. ocupar el tiempo libre. Porque dejan de trabajar y tienen mucho

tiempo libre y no tienen nada que hacer y se aburren. (...) Ellos lo que quieren es ocupar su

tiempo libre, pasárselo bien y relacionarse con las otras personas. Lo que necesitan es eso,

ocupar su tiempo libre haciendo cosas que a ellos les guste, les interese (...) (AF7)

Esa necesidade de "ocupa-lo tempo libre" é trascendida, como

necesidade, máis alá dun simple "pasatempos":

"no sentirse unos trastos viejos, ^ no?, y entonces ehhh. .. el sentirse útil (. ..)ser útiles. .. en

hacer actividades gratificantes que elevan su autoestima" (CLUBE).

Estas aseveracións traducén un conveñcimento: as necesidades das

persoas maiores van mais alá de "ocupa-lo" seu tempo, que eles precisan dun

obxectivo vital que Iles facilite recuperar un sentido na súas vidas;

TRASCENDENCIA.

"Todo tratamiento única y exclusivamente a nivel exterior enmascara pero no soluciona, el

problema que subyace, que es ^ que ellos en sí mismos no tienen autoestima, ni se revalorizan, ^

ni pótencian sus capacidades." (ASC). ^

"Aunque estén rodeados de montones de gente, porque ĉlaro, las conversaciones giran ^

siempre en torno a enfermedades, muertes, a que su hijo trabajá muchísimo y no lo pciede ver,

con lo cual siempre tienen un trasfondo ĉomo medio deprimente.. Yo creo que

fundameritalmente la soledad, soledad aunque estén rodeados de muchísimá gente."

(EMPRESA)

Presencia moi marcada ten a necesidade de recupera-la súa .

autoestima. Esta necesidade non pode analizarse ailladamente das anteriores

nen seguintes, posto que precisamente existe pola concurrencia de todas elas.

Mais o\feito de que se explicite, reforza a idea de que as persoas maiores

buscan un reforzamento da súa valía e integridade:
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"Puessss. .. digamos que las necesidades, es lo, lo que ya he dicho, son necesidades afectivas

yy... en general de autoestima propia, no tantoooo, deeee, que tengan una, un trato afectivo

exter, exterior sino que ellos a sí mismos se tratan de una manera nociva y degradante. No

depende tanto del contexto. "(ASC)

"Yo pienso que una gran mayoría sí. Disfrazada de otras cosas pero en definitiva sí. Y a parte

que lo encajan mal. Es decir para ellos es muy difícil de asumir, que todo su muñdo se haya

venido abajo" (EMPRESA)

Manifestan necesidades de recoñecemento social, de sentirse útiles,

de mostrar que son "algo máis que persoas con tempo libre e canas"

(expresión utilizada por un educador dun centro social municipal): .

"Supongo que sí. Creo que es una parte, una parte. Es una parte más que nada. Para llevar

una vida plena hay muchos que necesitan sentirse útiles" (D/A) .^ ^

A hipótese que sustenta estas afirmacións é que somentes é feliz "y se

siente satisfecha la persona que es activa, que produce algún rendimiento y

que es "útil" a otras personas" (Lehr, 1988). ^

"el sentirse útil pues se cubre precisamente eso, con la ayuda de las familias. Entonces el

sentirse útiles, pues colaborar con la familia porque hoy los abuelos son ya los segundos

padres de los nietos, ^no?" (CLUBE)

Conxuntamente á necesidade de recupera-la súa autoestima por uñha

autovalorización e consideración social, fai aparición a^ conveniencia de

solventa-lo problema de adaptación a unha nova realidade vital e social que

Iles "sorprendeu" e fai que eles permanezan . perplexos, incapaces,

inseguros...consecúentemente: apáticos. A nova situación social, lonxana á

realidade que eles viviron, xenéralles inseguridade. Por iso, en lugar de

afronta-lo cambio refuxianse no seu pasado:
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"el haber dejado atrás una etapa de su vida, que es para lo que básicamente han estado

preparados yy.. . habituados, y. .. iniciar una etapa, queee, en su momento les quedaba como

muy lejana, y para la cual no han tenido ni tiempo ni ganas, para obtener la suficiente

preparación, como para afrontarla. Entonces se encuentran, con que tratañ de vivir o de revivir

en el recuerdo algo que han tenido, pero ahora no tienen, porque están descontextualizados,

entre lo que fueron o les gustó de la vida, y lo que realmente ven ahora. Con lo cual se produce

como una situación, con un tinte neurótico: por un lado fengo algo que no me gusta, pero que

no reconozco como, que esss la realidad, pero que básicamente me está condicionando,

mediatizando, y haciéndome ensimismarme, porque es lo qué tengo. Pero al mismo tiempo

trato de revivir, y rememorar aquellos pasajes de mi vida que me hicieron muy dichoso, o en lo,

el peor de los casos, aquellos acontecimientos que me supusieron grandes sufrimientos, como

fue la pérdida de un ser querido, ooo. .. ooo.. un hijo que se me ha muerto, o que se me ha

caŝado e ido al extranjero. Er►tonces, digamos, que viven descontextualizados, ajenos a la

realidad, y u►rmmm. .. al mismo tiempo mediatizados por esa realidad, con lo cual ehh. .. es un

estar y no estar. Es decir, pretender estar doñde no estás, y no asumir que estás en el lugar

que estás." (ASC) ^ .

"La gente que tiene 70 años, lo tiene crudísimo, porque no estaban preparados para sufrir lo

que se les ha venido éncima, porque la vida ha cambiado mucho en estos 30 años, a un ritmo

vertiginoso. Entonces, ellos que han vivido toda su vida en un determinado ambiente, de

repente. se encuentrá ►i, que en lo que ellos han creído, como ellos han sido educados, cuando

llegan a ese punto no existe" (EMPRESA)

A segunda necesidade máis presente foi a relacionada á

_"autonomía ^ física e psíquica". O seu estado de saúde é ún gran

determinante do seu estilo e calidade de vida:

"un decaimiento físico, un deterioro cognitivo (...) las personas, pues llegan a una vejez

bastante traumática, que conlleva un deterioro físico importante, un deterioro cognitivo.. . y eso

supone, queeee, su valía se vea restringida por un lado por esos condicionantes biológicos. "

(ASC) . , ^

Parece consensuado que as necesidades básicas de autonomía persoal,

dun estado de saúde que permita unha vida digna son a gran preocupación dos
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J.

•

maiores, coincidindo con outros estudos que avalían a importante necesidade

de actividade física para a calidade de vida das persoas maiores (Foret, 1996),

(Bazargan, 1996).

A perda de autonomía é asociada a un declive cognitivo e físico, que Iles

impide desenvolverse con seguridade por sí sós. Coincidindo con estudos que

examinan o tipo e sentido dos cambios que as persoas maiores perciben como

asociados ó avellentamento, concluíndo que pese a estar dominada por

cambios biolóxico, inclúe tamén cambios psicolóxicos e sociais (Triado, 1997).

A saúde asóciase a parámetros físico-sociais-cognitivos e afectivos. Os

profesionais manifestan que o deterioro físico vai unido ó cognitivo e

social e viceversa. O estado do maior sería o resultado do seu estilo de vida:

actividade intelectual, relación social, alimentación, actividade física, vida

afectiva, seguridade económica...Os profesionais suliñan que o feito de saír de

casa, de estar con outras persoas, de facer cousas fai que superen os posibles

estados depresivos,. e que consecuentemente non teñan tantas enfermidades.

"Basicamente, son de índole afectiva (as necesidadeŝ), que se podría extrapolarrr, pues a un

decaimiento físico, un deterioro cognitivo, yyyy creo que en la medida que tengan una

afectividad buena, pues también se beneficia ummmm...su aspecto físico y su aspecto

cognitivo" (ASC)

"Cuando /a persona mayor se abandona fisicamente, deja de hacer cosas, inevitablemente

también se abandona cognitivamente. La vida vegetál, es tanto mental como física." (EDU)

"No hay esa diferenciación tan clara física y social, o físico y psicológico, en tercera edad por lo

menos': (AF2) ^ ^ .

Esta inquietude pola saúde é compresible si temos en conta que durante

moito tempo a vellez foi caracterizada éxclusivamente polo declive físico-

psíquico (Perspectiva médica: Ta biolóxicas). Pero nas nosas entrevistas, a

presencia dos aspectos psicosociais do proceso de avellentamento foron
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moito máis destacados polos entrevistados, manifestando que na súa

práctica profesional eran máis determinantes.

Hai unha cuarta necesidade, tamén manifesta: solvencia

económica. Os entrevistados coinciden en qúe é unha preo ĉupación

fundamental. a seguridade económica. A xeración actual de persoas maiores,

acostuman a ter unha pensión axustada, o que fai que aínda sexa unha

constante nas súas inquietudes, máis aínda cando se trata de persoas dun

estatus socioeconómico medio-baixo. ^

"(...) yo creo que les faltan un inontón de cosas y de recursos. Y los recursos que hay son caro,

que aun no pueden acceder a muchas cosas (...) Porque, jolín legalmente es qué lo

tienen. .. que no pueden hacer mucho: pensiones bajas, encuentran límites y barreras por todas

partes. Los que tienen más dinero, pues se nota, que tienen una vidaaaa, mucho más activa y

más plena, mucho mejor. Y los que tienen menos, pues, pueden hacer menos cosás." (D/A) ^

"O sea las preocupaciones de la gente mayor son fundamentalmente cuátro: el dinero o sea, la

pensión ehhhh...la relación con los demás(...), sentirse útiles (. ..), la salud y (...)." (CLUBE)

Sen dúbida a necesidade de saúde e solvencia económica son

primarias, requisitos previos para ocuparse en dimensións de

desenvolvemento persoal. O conxunto de necesidades expostas ata aquí

son as mínimas para manter un estado de equilibrio: saúde, afecto,

seguridade económica e recoñecemento persoal. ^

"Pues eso, en que tengan un equilibrio en todo, tanto monetario, social, no sé, un equilibrio

: psicológico, que tengan un apoyo familiar, que, también, ves que los que no tienen familia, les

falta un apoyo, y lo llevan péor. Siempre están más tristes o más depresivos. Un equilibrio en

. todos los ámbitos. (D/A)

_.,

Finalmente unha última necesidade, é a referida a un cambio de

mentalidade. Para os profesionais, o estado deficitario das persoas maiores, é ,
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.

debido a un inamovilismo social e persoal, producto duriha mentalidade

estereotipada, que afecta tanto a familia como a eles mesmos. Asumiron que a

vellez é unha idade de carencias e penurias e non teñen conciencia de que

poden e deben loitar para mudar esa situación. Esta asunción de roles fai

incluso que non ŝexan reivindicativos, nen máis exixentes cara ó seu benestar

e realización, non perceben^as súas necesidades máis alá das primarias.

"Hombre realmente, son muchas más amplias de lo que ellos manifiestan(...)Hay unos

esquemas de funcionamiento, inercias de rutina, muy difíciles de romper que ellos siguén a

rajatabla. Una persona mayor, pues, una vez que ha terminado su ciclo vital, entre comillas,

pues tiene que quedarse en ^ casa, salir a paŝear de vez en cuando, charlar con sus amigos, y_

nada más. .. y esperar, esperar a que se apague la llama. Porque las personas mayores han

caído en el rol." (MAYORES)

"Ufff, no, no lo sé (al preguntar si las personas tienen satisfechas sus necesidades). Es qué

muchos a lo mejor creen que sí. Por qué yo creo, a lo mejor ya están, tan, tan sumisos, en una

situación tan sumisa y tan, tan aco ŝtumbrados, que ya se han ido preparando: `pues, cuando

sea viejo, me va a tocar esto': Y aun les afecta, o sea, pero quiero decir, que no suelen

protestar mucho, pero ^yo creo que les faltan un montón de cosas y de recursos" (D/A)

1.A. ^

NECESIDADES

1.C.

CAPACIDADES

No relativo á opinión sobre os seus desexos e inguietudes, atopamos

moita menos información que sobre as necesidades das persoas maiores. Este

dato xustíficase polo feito de que, como tal e levamos observado e

observaremos, a situación act^ual das persoas maiores, aínda camiña en gran

medida pola satisfacción das necesidades primarias. A súa situacióri é

précaria, aínda non teñen resolvidas a: cobertura das necesidades materiales
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biolóxicas do corpo, cos seus indicadores económicos: renta per cápita, dietas

alimenticias en calorías/día, etc.T e as necesidades de protección, seguridade e

saúde, cos indicadores de orde social: pensión, cobertura médica, camas de

hospital por 1000 habitantes, etc. Nesta situación dificilmente estarán en

condicións de percibir inquietudes de realización persoal e social. De aí que os

profesionais teñan dificultade para relatar inquietudes de desenvolvemento por

parte das persoas maiores, diferentes ás que aínda poderían estar dentro das

necesidades básicas, para obter un equilibrio mínimo persoal (ver formulación

teórica 11.6.7. Clasificación de actividades socioculturais para persoas

maiores) .

^ Esta situación é explicada perfectamente por varios ^ dos nosos

entrevistados: . .

"Hoy, por hoy, si volvemos a Maslow... Vamos a crear una pirámide distinta. Todavía nó

tenemos ^a nivel de servicios sociales cubierta la escala básica, entonces quien tiene la escala

básica cubierta, está ya autorealizándose, porque hay gente de 70 años .que viaja pór todo el

mundo, y. .. se lo pasa pipa, y bueno, var► a hoteles nudistas, y se van al Caribe. .. pero porque

tienen los recursos económicos y formación para hacerlo" (MAYORES)

Despois de feita esta aclaración sería axeitado (aínda que ousado)

identifica-las posicións dos entrevistados relacionándoas con tres variables:

q Actitudes ante a vellez: unha próxima a teoría da desvinculación e outra á

teoría da actividade (Lehr, 1988). ^

o Entorno sociocultural das persoas maiores: características culturais,

nivel económico e social como corroboran anteriores estudos (Torres

Ortuño, 1996), (Giraldes García, 1992), (Melcon Alvárez, 1987).

•,
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q Estado físico-psíquico: demencias, problemas de autosuficiencia,

autonomía... ^

Atendendo a estes tres determinantes é máis doado interpreta-las

^ respostas dos entrevistados. Éstes tamén son. extensibles cando estemos a

falar da consideración cos profesionais teñen sobre as capacidades das

persoas maiores. Por iso faremos unha análise conxunta cos seus desexos e

inquietudes.

Na variable primeira (actitudes ante a vellez) identificamos no polo da

"desvinculación" a varios entrevistados. Estes retratan a experiencia_ con

persoas maiores carentes de iniciativas, con moita pasividade:

Unha directora dun centro social municipal (que non se prestou a ser

grabada) e mailo director do centro ^ parroquial manifestaban que as persoas

maiores que acudían ó seu centro o único que querían era xoga-las cartas.

"A segunda planta de este centro siempre está llena de personas mayores jugando a las

cartas" (C. SOC/AL) ^ ^

"Nada más que quieren jugar a las cartas. Dejarles tranquilos y jugar a /as cartaŝ" (PARROQ)

Segundo eles, as persoas. maiores que frecuentan a súa entidade son .

contrarios e reacios cando se Iles introducen novidades ou alteracións na súa

dinámica de xogos de cartas: .

`También habíamos pensado, pues, traer, unos, ehhhh. .. algunos, algunos, alguna charla por

ahí. Y...pero también, claro, son, pues, umm...ino sé si vale /a pena...!, Y traerlos ahí, pues, a

lo mejor...aun van a protestar de que les quite el asiento para jugar, de que les traiga unas

char/as, que no les interesa, que tal y cual. :."(PARROQ)
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. Estes profesionais expoñen unha insatisfacción ante actitudes de desidia

e pasividade deste colectivo. Cando é proposta unha actividade de tipo cultural

eles non responden activamente:

"no hay forma de moverlos" "incluso actuó el coro y no bajaron':(C.SOCIAL)

Os desexos e inquietudes das persoas maiores son xulgadas como

pasivas e conservadoras: tranquilidade, calma e situación acomodada. As

actitudes destes profesionais son caracterizadas por un "desencanto" ou

asimilación de que as persoas maiores "son pasivas" queren

"tranquilidade" e"que non se Iles moleste". Negan a existencia de

inquietudes de desenvolvemento persoal baseándose na situación establecida

no seu centro: ^

"Varias veces intenté montar actividades, pero ellos no vienen, prefieren quedarse dormidos

por ahí, sin, hablar, sin hacer nada. Parece que no les interesa nada. Es ^un panorama

deprimente, el centro totalmente muerto" (EDU)

De tódolos xeitos, cremos axeitado engadir que as opinións sobre as

actitudes das persoas maiores que acudían a. esta entidade deberían ser

ponderadas polo feito da actitude ou trascendencia que estes ^mesmos

directivos están a proxectar na súa entidade, e que sen dúbida condiciona as

actitudes dos seus membros. Basta le-los obxectivos que o párroco declaraba

no inicio da entrevista: ^

"Más que nada hacer un servicio a los mayores, pero un servicio que puedan pasar ahí la tarde

bien con calefacción y puedan charlar, divertirse, jugar. .. aunque no hagan ... mucho más que

jugar, verdad? (risas leveŝ de A y P.P). Pueden leer, pueden hacer todas esas cositas y

pueden tener compañía, compañía. Porque sino van estar solos en ĉasa, porque muchos de

ellos están solos, y así por lo menos vienen ahí a pasar la tarde en compañía de los demás y

se /es hace, pues nada, más llevadera la vida. Es hacer un bien a ellos. Eso es el fin."

(PARROQ) .

i

w
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♦

Ou tamén a incredulidade nas capacidades das persoas maiores que

manifestaba a directora do centro social, que casi parodiaba a súa actitude con

ton despectivo:

"Aquí en el barrio es difícil ofrecer una actividad de éxito. La gente es muy reacia. Lo que está

lleno es la cafetería y los juegos de carfas. Tienen un nivel cultural y una historia de vida que

los condiciona mucho" (C. SOCIAL)

Tal vez se os mesmos directivos non teñen máis expectativas que éstas,

sexa difícil un cambio nas persoas que asisten á entidade. Ou tamén é

discutible os p.lanteamentos de actividades que Iles ofertaban, a primeira vista

dunha trascendencia e calidade dubidosa:

"En ese sentido de actividades son muy pasotas, ya te dije que intenté que participaran en esa

actividad de las Misses para terminar después en_ Melide, que es donde recibían el premio. O

sea que se elegían aquí, bueno, entre los grupos que participaran, y después las finalistas

pues, iban a Melide, cón premio y todo, con premio y todo. i Pues no hubo manera!!!! Las

. hermarias tampoco !o lograron, no quieren participar en nada." (PARROQ) ^ ^

Engadir que, ñon de modo tan extremo, outros entrevistados inciden

tamén na dificuldade para motivar ou moviliza-las súas inquietudes máis alá

das necesidades básicas (sociabilidade, economía, ausen ĉia de enfermidade):

"Pues en general, por parte de ellos no surgen iniciativas (...) digamos que son unos

consumidores, ehhhhhh. .. letárgicos, de cualquier cosa, es decir, que. .. es algo, ya que escapa

aaaa. .. su inquietud, y a suuuu:. . vida habitual el hecho de querer hacer cosas, de demandar

cosas. No éso, eso ya, eso ya está relegado de sus vidas. Digamos que viven, como en una

especie, deee, digamos que de estado vegetativo. Ehhh...cumpliendo las necesidades básicas,

y teniendo unas re/aciones sociales, porque, bueno! Es lo mínimo.': (ASC)

"Quien tiene inquietudes, son bastante limitadas. Tiene inquietudes pero bastante limitadas,^ y

hay gente que no tiene ninguna, nada más que la de mantener^e... vivo ŝ." (MAYORES)

`
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Nas entrevistas a unha asistenta social dun concello ^ da provincia

(CONCELLO) e máis do director dun clube cultural (CULTURA), aparecía

constantemente o tema de que as persoas maiores manifestan un

^alonxamento pasivo da comunidade. Son acomodados, e non queren

complicacións nas ^súas vidas. Destacaban a súa "ignorancia" e incultura,

resumindo as súas inquietudes en: "fútbol, boa comida, e un lugar onde

toma-lo sol".
^►,

Estas opinións, parecen confirma-lo estereotipo negativo sobre a vellez

(Martín García, 1994). ^

Afortunadamente, as nosas entrevistas permiten contrastar outras

^variables que aportan significacións complementarias:

Os entrevistados, posteriormente argumentan como explicación para

esas circunstancias de pasividade as características socioculturais do ŝ maiores

que^acuden ó seu centro. É o momento clave onde se cruzan as variables que

apuntábamos ó inicio: Actitudes ante a vellez, entorno sociocultural das

persoas maiores, estado físico-psíquico. As entrevistas sacaron á luz que as

características das persoas maiores eran determinadas polo seu estrato social,

económico e de saúde. As persoas máis deterioradas físicamente, teñen as

inquietudes desbordadas polo mantemento da estabilidade físico-

psíquica, as persoas con escaso nível educativo non manifestan

capacidade para desenvolver inquietudes en actividades de ocio de

trascendencia social ou cultural, porque a súa historia de vida é allea a

ese tipo de experiencias, finalmente unha precaria situación económica

xera un estado de inseguridade que fai que as persoas se pechen e

repriman nun entorno máis familiar e do a cotío. Esto parece confirmar

estudos realizados noutros países [Mayhew, 1996 #319].
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A director.a do centro social e o director parroquial destacaban que o

barrio onde se ubicaba caracterizábase por un nivel sociocultural medio-baixo.

As persoas maiores poseen unha formación cultural deficitaria, o que

condiciona uns arquetipos conductais determinados:

"muy diferente sería si fuesen las personas mayores que van a las aulas de la Tercera Edad.

Ahí las actitudes y motivaciones son diferentes (C. SOCIAL). ^

"No es que sean tampoco letrados, la gente, a nivel cultural, pues claro!!!! Poca, poca...muy

poca letra, poca letra! (PARROQ). ^

A asistenta social do municipio (CONCELLO) (que non ^se prestou a ser

grabada por temor a represalias políticas), manifestaba que as persoas

maiores do seu concello non reclamaban nen se movilizaban en absoluto

contra a inexistencia de servicios socioculturais para ó seu colectivo

(inoperancia do concello). A ignorancia facilita .a manipulación da política

municipal que se limita a"regalarlles", unha xornada gastronómica ó ano, para

así "asegurarse os^ seus votos". Non existen inquietudes nen actividade

pola súa parte, porque non teñen a liberdade que otorga o coñecer outras

posibilidades. De novo aparece a necesidade de cambio de conciencia.

. Esta entrevista, amosou fortemente a manipulación política. A asistenta

social, aseguraba que do seu departamento xurdiron iniciativas de actividades,

pero que foron eliminadas polo goberno do concello.

`^ para qué se van a complicar e invertir dinero si haciendo "nada" ya obtienen los votos?"

(CONCELLO)

Insinuou que existía unha censura a calquer iniciativa que poidese

despertar do "letargo" ás persoas maiores.
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Outra variable a ter en consideración é o estado físico-psíquico das

persoas maiores. Os entrevistados aducían en moitas ocasións as

limitacións que ocasionaban na actividade das persoas maiores algunhas

enfermidades ou deterioros derivados do proceso de avellentamento:

"las personas, pues llegan a una vejez bastante traumática, que conlleva un deterioro físico

importante, un deterioro cognitivo. .. y eso supone, queeee, su valía se vea restringida por un

lado por esos condicionantes biológicos... "(ASC)

"yo creo que en general, las personas mayores, mientras estén bien, hacen un montón de

cosas, el problema es cuando tienen algún achaque o alguna minusvalía, o algo así. Se

encierran en casa, y ya no hacen nada. Sé quedan así." (D/A).

Estas limitacións físicas condicionan ^ a dous niveles, por un lado a

predisposición anímica disminúe, e a súa atención centralízase na obtención

dunha cálidade de vida mínima que non teñen asegurada polos aspectos

^ biofísicos de base: autonomía. A outra limitacióñ é^^a propiamente derivada da

minusvalía ou deterioro físico-psíquico que imposibilita materialmente para

algunhas iniciativas. O seguinte argumento é significativo para percibi-los

diferentes niveis ós que se pode encontrar unha intervención con persoas

maiores: . ^ ^

"Sí, o sea, que hay gente, que ya simplemente, pues su alimentación ^no?.O sea, tienes que

alimentarles, e incluso pues tienes que, que... un poco que estar encimá de ellos para que

coman y sobre todo estar pendientes para que ^coman, y sobre todo estar pendiente de las

dietas que necesitan. Porque hay mucĥos : que necesitan unas dietas y en casa no se las

daban, nada. ^ entiendes? Eso se lo tienes que ir regulando tú? O incluso,

ummmm. .. problemas que tienen que incluso que no se los habían detectado: sordera, tensión,

prob/emas de piel. .. algunos se autolesionan, por ejemplo, algunos ^no lo sabían. Tienes

queeeee, ir atendiendo a esas cuestiones. Bueno, un poco ir diciéndoles a la familia como,

casi como llevarlos. Medicamentos, que a lo mejor vemos que les estaban haciendo más daño

que beneficio, y los llevamos al médico y se los terminan sacando. .. Cambiando las.
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medicaciones. E incluso muchos que también les estaban dando mal la pauta médica, con lo

que muchos al entrar aquí mejoraron, porque al darle bien la medicación, es sus cantidades y

horas precisas, pues mejoraron un montón.." (D/A).

Moi acertada é a resposta da xestora dunha empresa de servicios ó

preguntarlle a súa opinión sobre a vontade das persoas maiores para

implicarse activamente na sociedade:

`^ Tu crees que ellos tuvieron alguna vez el gusto de participar activamente en la comunidad?

(risas)

No (respondo)

Es muy reciente. A ellos si les habla de participar en tareas parroquiales, en beneficencia. .. por

ahí quizás aun puedas engacharlos un poco: Porqué actividades de este tipo las reconocen

como propias': ^

^. Parécenos_ interesante porque nos fai reflexionar sobre un aspecto

básico previo a calquer obxectivo coas persoas maióres.: ^realmente as

persoas o longo da vida na sociedade .actual manifestan inquietudes^ de

desenvolvemento persoal máis alá do campo estrictamente laboral?, e según

sexa a nosa impresión, pensar que quizais entón non sexa tan extraño nen

"culpable" o feito de que unha grande maioría das .. persoas maiores

permanezan nesé éstado de inactividade. Quizais non sexa máis que o reflexo

de toda unha traxectoria de vida persoal e sócial. O que haberá que cambiar

será a educación para o.ocio, que traerá resultados positivos (Mahon, 1994).

Esta mesma apreciación manifestábaa a directora dun centro social

(XUBILADOS), cando insistía en que as persoas maiores non eran nen máis ou

menos pasivas que ó resto da sociedade, a única diferencia é que agora eles

non tiñan traballo no sentido tradicional.

Os profesionais encontran como inquietude e desexo moi importante (no

perfil de persoa maior sen un .nivel de realización intelectual elevada), o de
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sentirse recoñecidos pola súa familia, como xa comentamos na nosa

formulación teórica (Rubio Herrera, 1995): ^

"En un orden de prioridades yo creo que sería: la salud, el encontrarse acogidos.. . es decir, hay

gente que tiene falta de cariño, sobre todo precisando la atención de hijos. (...) Con el perfil que

tienen hoy en día, sentirse arropadas por su familia. Con su concepción cultural es eso, dentro

de quince años va a ser distinto. (.. .) Es que actualmente, su autoestima la recuperan, yo estoy

convecido, dentro de su familia con un núcleo familiar clásico, y viendo valoradas sus

opiniones. Sintiéndose valorados dentro su familia, con el concepto que ellos tuvieron hacia sus

padres, que era de veneración hacia el mayor. (...)': (MAYORES)

"Muchos de ellos tienen su mayor deseo y preocupación en el reconocimiento familiar. Sentirse

más amados y valorados les lleva a movilizarse para hacer actividades. En ^ la medida que una

actividad les aproxime de algún modo a un objetivo de integración y valoración familiar, les

apetecerá más hacerla': (XUBILADOS) .

Como xa anticipaba a declaración do xestor da empresa de servicios

(MAYORES) e o animador sociocultural dunha residencia de anciáns (ASC) ^

outra inquietude e desexo que Iles moviliza é a saude. -

"Las inquietudes son fundamentalmente de salud. En un orden de prioridades yo creo que

sería: la salud, el encontrarse acogidos..." (MAYORES)

Porque a asocian a un maior benestar, a supera-los achaques propios

da idade.

"Otros quieren hacer ejercicio y tener agujetas a/ día siguiente (se ríe /evemente) Ahí de todo.

No sé, yo creo, que principalmente es eso ocupar el tiempo y porque muchos dicen que, que,

que eso, que luego se encuentran mucho mejor. Que ya no los duele la espalda, que con los

ejercicios de cuello no tienen dolores de cuello. Igual te dicen: `^Ay! con este estiramiento,

desde que hago esto no me due/en las piernas, no me duelen las rodillas" Siempre te dicen que

no: "iAy.^ Es que al hacer ejercicio, estuvimos':" (AF1)

.

.
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Un poco máis alonxado das necesidades básicas os entrevistados

enumeran estas motivacións e desexos, sobre todo cando se trata de persoas

maiores válidas, non institucionalizadas e tamén dun nivel cultural maior (que

non ten que asociarse a nivel de estudos, senón a historia de vida). De tódolos

xeitos, estas respostas non afloran de xeito tan directo e rápido como as

necesidades, senón que se poden entrever no medio do- discurso, ou cando

entramos en temas máis específicos, como por exemplo a causa pola que

acuden a súa actividade : ^

- Ludismo e diversión

"Algunos relacionarse, pero, o sea, no sé, ocupar una hora y pasártelo bien, hablar y así."

. (AF1) ^

- Relación socia

"Vienen buscando un poco de esa compañía que les falta, esa pequeña mejoría, ese control

que les lleva alguien para saber que no están haciendo una cosa mal." (AF2)

- Actividades intelectuais

."las personas mayores de mi club les interesan actividades relacionadas con la cultura, han

estado siempre vinculados, y ahora, claro, necesitan una continuidad" (CULTURA)

- Recoñecemento e sentirse úteis

"Y luego, no sé... es que mucho es eso, que te dicen que ellos quieren trabajar, aunque estén

hechos polvo ^no?, que lo que /es gusta es trabajar. Eso, sentirse útil, un poco': (DIA) ^
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f

1.A.

NECESIDADES

No relativo ás capacidades das persoas maiores existe un consenso

evidente por parte dos entrevistados en suliña-la súa capacidade potencial de

transmitir experiencia, tradición e cultura. Como están a evidenciar

proxectos en actual desenvolvemento (Pineda Soria, 1995), (Varios, 1996),

(Cobacho, 1995) a súa cualidade como axentes "tesouros" de historia e

sabedoría dalles a posibilidade de ensinar e educar a outras xeracións coa súa

experiencia. Destacan a súa inclinación comunicativa, a súa xeneratividade. ^

`iSí! Que les gusta, que les gusta mucho hablar y ĉontarte...(...) Y a las personas mayores ya,

i es lógicó! (se sonríe) les gusta mucho contarte, cualquier cosa, lo que hagan, ŝu vida, lo que

hicieron antes, lo que les pasó antes, lo que...inada!. Lo que van a hacer, donde ván a

ir...hacen muchos viajes, y te cuentan y...isí! les guŝta muchísimo hablar y contar y hacer

tertulias': (AF1) ^

"Ellós son, precisamente las personas más cualificadas para hacer esa transmisión. _Así como

se les supone a la juventud, que son las personas más cualificadas para remodelar o ĉrear

nuevas iniciativas sociales que, sin tirar por tierra y desechar todo looóoo adquirido hasta el

momento, pues de una formaaa, novedosa y contribuya a mejorar aspectos que puedan ser

mejorables, digamos que es un binomio, entre la experiencia y la, la iniciativa a la juventud, un

pulso" (ASC)

"(...) son personas válidas que tienen mucho que aportar, que tienen una experiencia, que

además el abuelo y el niño pequeño tienen una cohesión muy especial, entonces es muy fácil

llegar" (CLUBE)

"Ou sea, entender que cultura, que é todo, e que a xente pois eso, pode ter vivencias

personaleá interesantísimas por moito que sexa labrador de Rianxo que viña aquí. Era unha

persoa pois mira que quedou viuvo con ^ 25 anos cun neno pequeño, e agora está nunha

.
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ti

.

i

residencia. Cando entrou na residencia a asistenta social chamounos e díxonos: "mira, hai aquí

unha persoa que ten moito interés en escribir como foi a sua vida, entón quere ir unhas clases,

non sei que, para aprender a expresarse mellor..." E dixémo-lle, nada, nada, que veña por

aquí. Agora deixou de vir porque xa está, así, bastante maior. E foi unha experiencia

interesantísima con él, porque, era unha persoa moi observadora, e entón, non sei, contábache

dende como foi o traxe da boda da sua aboa que o tiña gardado na arca, e contábache as

pezas que tiña, como estaba bordado. .. e claro os demais compañeiros interesadísimos,

porque claro diso non sabían absolutamente nada. Ou un día, que éstivo explicándolles os

rapaces en prácticas . as moedas: "o patacón que era así, que valía tanto. .." E entón él

sentíase, algo, que tiña algo para transmitir as outras persoas, igual que tamén lle podían

transmitir a él: se esta palabra pódese escribir con b ou con v. "Pois eu tamén trasmítolle que o

millo plántase no mes de tal, que eles non saben" E a resposta foi digamos mútua; e había

persoas do grupo que eran maestras que lle perguntaban a él "oye Antonio, y yo esto del

campo nunca o entendín. . . " (AULAS) ^

A opinión dos entrevistados, parece apoia-la idea de .que as persoas

maiores teñen capacidade JJpara desenvolver ini ĉiativas socioculturaiŝ ,

baseándose na súa experiencia e tendencia comunicativa.

2.2.

FUTURA-PROSPECTIVA

Aínda ^ que a entrevista non profundou moito neste asunto, os

entrevistados deron pinceladas sobre a súa opinión. Da compilación de

diferentes opinións pódese construir un discurso duplo. É curiosa a percepción

dunha contradicción ou realidade paradóxica, que parece ser reflexo do que

está a acontecer ó tentar caracterizar a unha poboación tan ampla e

heteroxénea baixo un mesmo perfil. Dicimos isto porque os discursos que se

manifestan son dous:

2. AŜ PERSOAŜ MAIORÉS NA SO`ClEDADE
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A. As persoas maiores están levando unha vida integrada e plena na

sociedade actual, hai un incremento da súa participación e calidade de

vida.

B. As persoas maiores están inadaptados e continúan nun estado

precario e marxinado. Os recursos económicos e sociais son escasos e

inaprpiados.

Esta duplicidade obsérvase non só entre diferentes entrevistados, senón

nas declaracións dun mesmo entrevistado. A causa pode ser debida a

imposibilidade de xeralizar unha situación para "as persoas maiores", porque a

diversidade de situacións discurre dendé: un perfil de persoa social, económica

e culturamente realizada cunha vida plena de ocio e desenvolvemento persoal

a un perfil de persoa maior, deteriorada física e psíquicamente, sen recursos

económicos, confináda no seu fogar ou nunha institución, sen inquietudes

culturais en nun estado de soidade e apatía absoluta. Ante esta polaridade, a

resposta bipolar é tamén lóxica. Sen dúbida os entrevistados son conscientes

da multiplicidade de realidades sociais das persoas maiores, tantas coma nó

resto de poboación, dependendo se é unha persoa con traballo excelente, un

parado, un inmigrante, un deficiente psíquico, un intelectual de prestixio ou

unha ama de casa.

Por exemplo, a responsable e psicóloga dun centro de día (DIA), amosa

esta duplicidade:

-"Es que no sé, yo creo que las personas mayores que están bien, si que hacen muchísimas

cosas, jolín. Se lo pasan genial, o sea, los que están bien, o sea. Los que tienen, eso, que

físicamente están bien. No tienen ni muchas enfermedades, ni nada. Que pueden andar, y

andar bien, quiere decir, pueden hacer muchísimas cosas. Hay gente queeee...conoces, que

se va al cine, al teatro, de viaje, de, de todo, de ir a conferencias, o sea que tienen una vida,

que no se pensaba hasta ahora. Yo creo que en general, las personas mayores, mientras estén

r;

.

•
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bien, hacen un montón de cosas, el problema es cuando fienen algún achaque. o alguna

minusvalía, o algo así. Se encierran en casa, y ya no hacen nada. Se quedan, así.

- Tú consideras, que en general, lás personas mayores que esfán bien, fienen una vida social y

de ocio adecuada? (ENTREV/STADORA).

- Sí, super activa, muy activa. Yo creo que sí.

- Y, por ejemplo, tu consideras que esas actividades que realizan esas personas mayores, son

realmenfe actividades de desarrollo personal. Tal como está planteado el mundo del tiempo

libre y el ocio para ellos. ..(ENTREV/STADORA).

- De ^ desarrollo personal?

- Sí, ^ fu crees que tienen una vida plena?(ENTREV/STADORA).

- No, hombre, porqueeee, yo creo que a lo mejor se fueron acostumbrando a lo que hay. De

desarrollo personal yo creo que no. O sea, no tal y como está la sociedad montada, en ese

sentido. Y, a parte en ese sentido, a parte de que estén bien, de que aunque algunos se lo

pasen bien y eso, lo ^ que si que es verdad, lo cierto es que la sociedad, pufff...los tiene

diŝcriminados, totalmente. Pero...legalmente, todo. Ahí, y, y, los celos que tienen es por eso.

Porque, jolín legalmente es que lo tienen...que no. pueden hacer mucho: pensiones bájas,

encuentras límites y barreras por todas partes. Los que tienen más dinero, pues se nota, que

tienen una vidaaaa, mucho más activa y más plena, mucho mejor. Y los qué tienen menos,

pues, pueden hacer menos cosas. "(D/A)

. Coincide en ^recalcar esta dobre posibilidade de realización . social o

Xestor da empresa de servicios (MAYORES), por un lado presenta un perfil de

persoa maior disfrutando da cultura, da vida social, do ocio:

"Todavía no tenemos a nivel de servicios sociales cubierta la escala básica, entonces quien

tiene cubierta la escala básica cubierta, está ya autorealizándose, porque hay gente de 70 años

que viaja por todo el mundo, y. .. se lo pasa pipa, y bueno, van a hoteles nudistas, y se van al

Caribe. .. pero porque tienen los recursos económicos y formación para hacerlo. .."(MAYORES)

Esta pércepción contrasta coa outra realidade de persoas vivindo no

intento de satisface-las súas necesidades básicas, ou sen formación e

mentalidade para aspirar a outras inquietudes: .
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"Son personas de más de 80 años, con un nivel socioeconómico medio-medio, con un nivel de

formación bajo, y una demanda asistencial sanitaria. Generalmente estamos con gente con

deterioro cognitivo importante, la gente que está lúcida, . el que está bien está muy bien, y

quizás lo que más demanden sea la atención psicológica. Quien tiene inquietudes, son

bastante limitadas. Tiene inquietudes pero bastante limitadas, y hay gente que no tiene

ninguna, nada más que la de mantenerŝe. .. vivos. "(MAYORES)

Outros entrevistados, que manifestan estar a tratar con persoas

integradas socialmente e realizadas no seu tempo de ocio , non deixan de

apontar qué ese é o perfil das persoas maiores da súa entidade, pero que

existen outras persoas que no respondén a estas características, e que

perm^anecen confinadas, ailladas e nunha apatía social e relacional: ^

"Claro ^la gente que no tierie ilusión no viene a este centro, en este centro la mayoría de la

gente vienen a una actividad concreta, a una clase de manualidades y se van y tienes su vida,

y no gira su vida alrededor de este centro, no vienen a pasar /as horas (. ..) No los ^ de Caixa

Galicia precisamente, pero la mayoría de son clubs de jubilados con gente muy pasiva, no de

gente activa. Son clubŝ de jubilados a los que se va a matar el tiempo y no a vivir e! tiempo."

(CLUBE)

^ Esta profesional, recoñece a existencia desa duplicidade de estilos de

vida e integración social nas persoas maiores, pero destáca .que a solución

para ^chegar a esas persoaŝ que están pasivas en casa pasa polas súas

familias: ^ - ^

"Esa labor la tienen que hacer las familias, está clarísimo, no es una labor que se pueda

institucionalizar .desde un sitio como este. Yo creo que esa labor la tienen que hacer los propios

hijos, los amigos, son los que tienen que ver cómo está viviendo esa gente y cómo los tienen

que incitar, y. .. desde aquí no puedes ir a casa sabiendo la vida de cada persona. .."(CLUBE)

Non é momento de facér xuicios de valor, pero é evidente, que ademais

das solucións máis inmediatas, que dében pasar pola familia, é preciso

.
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.

comezar a elaborar plans de educación para a vellez, educación da cidadanía

no ocio. De nada sirve delegar na familia, ĉando ésta tampouco está en moitas

ocasións mentalizada para unha vida de ocio na madurez da vida.

Tamén a xestora de empresa de servicios (EMPRESA), suliña a

diferencia entre as persoas maiores que ela acostuma a tratar e outras

persoas. Xa sexa a escala económica, familiar ou cultural:

"Y yo que veo ^ De que te vale llegar a los noventa y pico de años? A mí me parece

espeluznante. Con un entorno muy malo, que estás viendo tu alrededor, que te das cuenta que

eres una carga tremenda para toda tú familia. Ehhh... normalmente la situáción económica, no

mis clientes, vuelvo a repetir, que son la minoría, es precaria." (EMPRESA) ^ ^

^ A directora de Aulas de Cultura de Galicia, tamén é consciente da poli-

realidade das persoas maiores e de que a súa actividade é, por tanto,

destinada a uñ perfil concreto de persoas maiores cun nivel de realización

social máis alto que outros colectivos máis carentes: ^ ^^

"Home, mira, ^ hai pé'rsoas maiores de todo. (...) Bueno e que nos desde que empezamos,

empezamos con esta idea diferente de, ou sexa das persoas maiores, que hai moitas persoas

maiores que están en boas facultades físicas e psíquicas, entonces que poden facer outras

cousas que poden facer outras ĉousas diferentes de xogar as cartas e ve-la televisión."

(AULAS) - .

Outra crítica a situación actual das persoas maiores na sociedade é a

súa manipulación, para beneficios e.lectorais. A política, lonxe de preocuparse

verdaderamente no benestar das persoas maiores, só coloca o seu interés por

finalidade electoral. Contudente a este respecto foron moitos dos entrevistados,

suliñando. a Asistenta Social dun concello que preferiu non ser gravada por

temor ás represalias do seu concello, posto que elas retratounos as reflexións

electorais que levaban ós políticos a organiza-las típicas "Romerías da Terceira
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Idade", e que non accedían a organizar algo máis sólido por temor a que

despois xerasen unha demanda máis exixente. A continuación unhas

declaracións doutros entrevistados na mesma liña: ^

"Teño calculado, así por encima que o que poidan gastar nunha romería desas, y equivale a 19

horas lectivas que damos nos en Padrón a semana. Ou sexa un monitor de ximnasia de

mantenimento, un monitor de ximnasia rehabilitadora, un monitor de pintura con dous grupos,

unha monitora de traballos manuais dous grupos e un grupo de teatro, unha coral e un curso

de francés. Ou sexa durante oito meses o ano de outubro a maio teñen eso. E lógo algunha

excursión, algunhá conferencia, bueno pois esos todos esos monitores, co seu contrato, a súa

seguridade social costan o precio que gasta o concello de Padrón na Romería da terceira

Idade. ^ ^ ^

E home, pois mira, será moi popular, daralle moitos votos os políticos, pero eu non podo estar

de acordo con iso. Pero é o que valor social dunha cousa e da outra é totalmente distinto. Xa

non é o mismo, pois ^eso, que a persona vaia unha vez ó ano, como que practicamente todos

os días vaia facer urihá actividade. Eso xa é totalmente, distinto. A actividade continua está

repercutindo na economía do entorno, ainda que ^sexa mínimo: comprar unha libreta, unhas

cores. .. e ña sua casa chegan co ĉuadro e colgao aí, e estará todo máis colocadiño e limpiño. E

que son dous niveles totalmente distintos. A parte de que os bailes pódennos organizar eles,

pois oie, en calquer centro hái un radiocassete, e traen unhas cintas poñen as cintas e bailan.

Ou sexa, que che costa, que ocupen . unha tarde o local. O que eu non entendo é que un

traballador social se ocupe en organiza-los bailes. Vamos, creo que eso pódeno orgaríizar eles

sos." (AULAS)
J

"(...) el incremento del presupuesto en los servicios sociales es prácticamente tendente a cero.

EI plan gerontólogico se quedó en nada, se utiliza únicamente, sobre todo como árma electoral.

Partiendo de esa premisa puedes imaginarte cualquier cosa...lniciativas nuevas que se

plantean: imuchas! Pero entras con un obstáculo fundamentalmente económico. EI grueso de

usuarios está fundamentalmente en la administráción y la administración solo usa sus recursos,

recursos físicos y mentales. Creo que tienen cerrada la menté a cualquier iniciativa, ŝon

impermeables. Tienen una línea de trabajo marcada, muy marcada y no se salen de ahí. En

este país hay una lista de espera de tres años para residencias, y entonces ló que quieren es

hacer residencias, pero como las residencias cuestan dinero y no tienen dinero, no hacen

ñada. Entonces no quedamos como estábamos. De vez en cuando, antes de las elecciones se
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inauguran dos o tres residencias y...iadios muy buenas! Pero iniciativas nuevas no se

plantean, ni se plantean, ni son. receptivos a la gente que las plantea." (MAYORES)

"Lo poco que se oferta es por propaganda política, simplemente. Porque luego lo que hacen es

tan poco esmerado, es tan chapucero, que mucha propaganda, mucho bombo, y

luego.. . "(DIA) -

Outro perigo é a percepción social das persoas maiores, que fai que as

persoas asuman a súa vellez como un rol negativo:

"La gente sigue viendo la vejez como un carnpo deprimente, triste, cercano a la muerte, no se

que y para nada." (D/A)

En definitiva á hora de deseñar intervencións coas persoas maiores

é preciso observar ben as características do colectivo, en consonancia ó

que xa se apuntou no apartado IV.2. Conclusións da fase preparatoria. A

situación social das persoas maiores é condicionada polas

características persoais de cada persoa e tamén pola infraestructura e

valores ^ sociais instaurados. Ambos factores están nunha recíproca

interacción.

2. AS PERSOAS MAIORES NA SOCI'EDADE

- 2.1.

OPINIÓN ACTUAL

2.2.

FUTURA-PROSPECTIVA
;^.

; ^._;
;^ ^-^^^

Neste tema os entrevistados conseguiron explicita-la súa posición sobre

o futuro das persoas maiores na sociedade. A maioría dun xeito ideal, aínda

. que non faltaron as opinións pesimistas. Nada mellor que achegarse polas

propias palabras dalgúns dos entrevistados. De cada discurso élexido podemos
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extraer un dato diferente, que iremos comentando ata realizar un perfil dun

futuro esperado pára as persoas maiores:

"Lo primero es solucionarles sus problemas básicos de economía y salud. Que los que están

pachuchos no pueden hacer nada. A partir de ahí podremos entrar todos a realizarnos en el

ocio" (MANUAL/DADES)

"Hay que hacer logística, pero yo creo nos estamos moviendo en terrenos...donde todavía

queda todo por hacer, todo, todo, todo, absolutamente todo. Y como todavía queda todo por

hacer, pues tendremos que empezar por los cimientos." (EMPRESA)

. No futuró máis próximo é urxente conseguir prover da cobertura^ das

necesidades básicás a totalidades de persoas maiores, deste xeito poderemos

entrar no estadio da realización. Porque só na medida en que as persoas

superen ese primer estadio de "supervivencia" poderemos entrar no terceiro

nivel (como xa antecipabamos no apartado I1.6.7. Clasificación de actividades

socioculturais para persoas maiores):

"o homínido libérase. das súas inquietudes primarias, necesarias para a

sua supervivencia, e ábrese ás accións con significación cualitativa. É o sentido

simbólico, subxectivo e cultural propio da creación humana. A racionalidade, a

intelixencia, a^ sensibilidade, a afectividade, a creatividade, as capacidades

máis propiamente humanas frente ó determinismo animal. Néste estadío, "nivel

social ou capital relacional mínimo" (Rodríguez, 1997:52). É o goce da

expresión e comunicación social. Este conxunto de conductas humanas están

precondicionadas pola riatureza biolóxica do Ser humano."

Para os profesionais esta progresión nas necesidades humanas para a

realización humana debe ser un obxectivo de futuro. O xestor da empresa de

servicios (MAYORES) fálanos diso, aplicándoo o seu proxecto de empresa:

,

.
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"Mi proyecto-idea inicial: mi empresa ofrezca todo tipo de servicios para personas mayores.

Una oferta desde un punto de vista muy personalizada. (...) Es decir un canalizador de la vida

diaria (...) Entonces una vez que ellos tienen cubierto estas necesidades básicas, de

forma muy operativa, se sientan integrados, llegarán al estadio de la autorealización.

Pero supongo que esto será una utopía. Irrealizable." (MAYORES)

De novo ponse de manifesto a indispensable satisfacción das

necesidades básicas para ĉhegar ó estadio da autorealización. ^

A sociedade do futuro precisa dun cambio de mentalidade, que facilite a

autonomía das persoas maiores. A autonomía plena só lograrase coa mellora

educativa, cun maior nivel de formación e desenvolvemento persoal, que

faĉilite ás persoas ó acceso crítico e consciente a tódalas alternativas pará vivir

con calidade. Nesta mesma liña camiña a opinión deste educador social (EDU),

da Presidenta da asociación de defensa dos intereses pensionistas (ONG) e da

xestora da empresa de servicios (EMPRESA):

"Pues hoy en día las personas mayores lo que deben de tener en cuenta, más inquietud, es

culturalmente. Pero eso no es cuestión de ahora, es necesario un mayor interés para /a cultura

y la formación. " (ONG) ^ ^ ^

"A mí me parece, y es una opinión muy personal, yo creo que lo que hay que potenciar, son las

actividades intelectuales. Por llamarlas a gran . escala; ^no?. Yo creo que a los 70 años, y

cuando tienes problemas con la vista, el favorecerles la lectura, la compañía. Entonces ese tipo

de cosas si que se deberían de fomentar, incluso también nosotros, para que no nos pille otra

vez e/ toro. " (EMPRESA) ^

Tamén cara o futuro, é imprescindible o cambio social para as persoas

maiores é un cambio da mentalidade social:

"EI cambio de las personas mayores está en el cambio del estereotipo que desde fuera les

hemos otorgado. Este rol se refleja ^ en el carácter de las actividades ^ que se /es ofertan."

(EMPRESA)
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4.

Con respecto ós cambios que deben experimentar as estructuras

sociais, hai varias aportacións. Por un lado a que insiste na modificación das

políticas (que xa un pouco apuntou o xestor (MAYORES)) para que deixen de

considera-las persoas maiores como ferramentas de manipulación política, sen ^

criterio e manipulándoas pola súa aínda incipiente formación e nivel educativo.

Un xeito de manipulación é o fato de seguir tratándoás cunha moral

paternalista, de vellez asistida, por exemplo está o caso que relata a

responsable das aulas de cultura sobre a tendencia a ofertarlles de xeito

grátuíto as cousas: ^ ^

"os concellos unha vez ó áno fanlle unha festa e danlle comida ^gratis e o resto do ano esa

persoa vai estar sola na sua casa, os cartos que se gastaron nesa comida podíanse invertir en

tres o cuatro actividades de animación. As persoas maiores. non todas son pobres, alguríhas

cobran pensións absolutamente normales, oye que se un día queren ir a comer xuntos tamén

poden ir e pagarse as 1000 pesetas que ĉosta a ración de pulpo. Que non é eso, que hai xente

que non poida gastarse as 1000 pesetas, pero hai outra moita xente que sí. ^ por qué lle imos

regalar a ración de pulpo? Porque hai persoas que eso, que teñen pensións, pois eso

absolutamente dignas, pois haberá outros que ñon, pero non hai que pensar, iala! Un día o ano

todo gratis. Ou sexa ese tipo de cousas a min, repateanme, como me repatea o concurso de^

Miss Terceira Edad, y... todas esas cousas. Ou sea ĉreo que eso, debería de desaparecer. A

nosa idea base é as persoas recuperen a súa función social. Unha persoa maior non pode ser

unha ĉonsumidora de servicions sociales: de peñsión por un lado, de autobús polo outro, de

vacación pagadas por outro. .. o sea i non! Nen todalas persoas necesitan iso, e, pois iso é

pasividade, pasividade, pasividade... (AULAS)

Outro cambio é o que require de infraestructuras adaptadas ás persoas

maiorés. Evidencia-la súa presencia social nunha presencia na planificación

dos nosos esquemas de vida, do contrario continuarán percibíndose como

afastados da comunidade:

"Pues, que teniendo cosas también para ellos, y, ya sólo.... O sea, cosas para ellos adecuadas

a ellos, por ejemplo: prensa, televisión, cine. .. no quiero decir un cine sólo para ellos, sino que
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por ejemplo que, que en la prensa, los anuncios nunca van dirigidos a tercera edad, cuando la

tercera edad es una parte de clientes potenciales de la sociedad, que también consumen, que

necesitan cosas. Y pocos anuncios ves que se dirijan a ellos. Dirigidos a ellos me refiero que

ellos se vean reflejados, en esos anuncios: No sólo que vean los típicos, jovencitos guapos y

fuertes. Y, eso en TV, en cine igual. Que siempre se va ocultando esa imagen de la vejez. Es

lógico, ^ no?, si en la sociedad, ellos no se ven, no se ven en los medios de comunicación, no

se ven, es en parte, es lógico que ellos se vayan recluyendo luego en casa. Ellos piensan: "no

tienen espacio para mP' (D/A)

Esta adecuación da infraestructura social terá que ir parella a un cambio

de mentalidade das persoas, que comecen a aprecia-las capacidades das

persoas maiores. Iso asociase a un cambio de valores, fuxindo da mentalidade

materialista e de productividade e voltando á cualidade e pracer do humano.

Incluso este cambio afectará á familia:

`: Yyyyyyy, y^ revalorizar la familia. No como núcleo cerrado y hermético, al resto de la

sociedad, sino como una célula más, una prolongacióñ, de toda la gran familia que es la

sociedad. Entonces, ehh...a partir de esa revalora, revalorización, pues una persona anciana

tendría ^ un pesó específico, una experiencia, una importancia, por el papel que ha

desempeñado en el mantenimiento y la, el buen orden de esa familia, de esa sociedad,

yyy. .. porque lo siga desempeñando en su étapa, de vejez Y siga. aportando su valía personal,

su experiencia. .. Eso es lo ideal. "(ASC) ^

Non faltan as visións pesimistas, pero que de tódolos xeitos non deixan

de suliña-las liñas de futuro: troca de valores sociais para fuxir do

. individualismo, da falta de afectividade, de exceso de productividade.

3.B.

^ LIMITACIONS

3.C.

CARACTERÍSTICAS

RELEVANTES
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É curioso observar como os obxectivos que se plantean os

entrevistados, difiren das necesidades que _eles mesmos veñen a explicitar. Na

meirande parte dos casos, as necesidades manifestas son ampliadas na

formulación dos obxectivos, que non só se preocupan de solventa-fas

necesidades primarias, senón que procuran unha dimensión de realización

persoal e ás veces social. Isto indícanos, que os profesionais cren na

posibilidade de muda-Ia situación, a pesar da aparente falta de preocupación

ou interese por parte das persoas maiores. Eles teñen unha concepción do que

debería significar ser "persoa maior" e camiñan cara ela, na procura de xera-la

demanda a partir da educación pola oferta progresiva. Os profesionais son, en

certo punto "visionarios", queren ir^ máis alá e están a poñer eri práctica o seu

ideario social.

^ Encontramos moitas semellanzas á hora de preguntar ós entrevistados

os obxectivos da súa actividade. Existen, claro está diferencias na

trascendencia e profundidade dos obxectivos, aínda qué polo xeral.teñen unha

orientación crítica e comprometida coa súa labor. Ademais hai que ter en conta,

que en moitos casos os profeŝionais non centran a súa actividade no ocio

(empresas de servicios e centros de día), polo que ás veces .os obxectivos

aínda están moi condicionados pola atención asistencial básica. ^

"Pues, un poco, lo que te decía el otro día, no? queee, las personas que vengan aquí, puedan

mantener su nivel de autonomía ^no?, puedan ser autosuficientes el mayor tiempo posible. Y

las que ya han perdido su autonomía, pues, intentar mejorarla, remarcarles sobre todo, pues,

en las actividades básicas de la vida diaria. Y bueno, también, ayudarles a relacionarse,. pues

la mayoría pierden mucha capacidad de socialización, y, bueno, entretenerlos, ^ sobre todo.

Que tengan también un objetivo diario, ^ no? con ganas de venir aquí, con ganas de estar con

otras personas, y... ibueno!: • Que le cojan más gustillo a la vida (risas leves) Sobre todo para

los que tienen problemas depresivos y todas estas cosas." (D/A) .

s

w
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"Mi objetivo es amplio y largo plazo. Pero otra cosa es el objetivo día a día. (...) Que le haga un

poco el mantenerle vivo. Mantenerle día a día es muy difícil, ^no?, pero en la medida de lo

posible si tratas de hacerlo, y para eso tienes que tener personas que tengan ese interés. Si tu

no tienes el interés de hacerlo, pues...ilas cosas pueden hacerse de muchas maneras!, y tú

cuando vas a ver a un enfermo, aunque solo haciéndole compañía pues solamente está,

tratar de vivir y convivir e integrarle lo más posible. La integración es un .tema básico.

Hay diferentes esca/as, claro, pero siempre hay que buscarla en la medida de sus

posibilidades." (MAYORES)

. Nestos casos os obxectivos adecúanse moito ás necesidades básicas

manifestadas antes: autonomía física e,psíquica (autosuficiencia) e vence-los

problemas de comunicación (soidade e aillamento social). ^Solventa-los

problemas básicos para supera-lo estadio das necesidades primarias, evita-los

problemas que se derivan inevitablemente desta situación: depresión, apatía,

fatiga, aceleración dos procesos de ir a vello. Trataríase primeiro de conseguir

colocar ás persoas no umbral da autorealización. ^

•

Cando estes mesmos profesionais son interrogados, nunha expectativa

máis alá da superación do estadios básicos, os seus obxectivos amplíanse a

aspectos máis socioculturais, de realización persoal:

"Pues...que tuvieran sus propios objetivos, ante todo, ^no?. Que no simplemente se dedicaran

a pasar por ^la vida, sino que tuvieran, otros objetivos, y otras ilusiones e ir ayudándoles a

conseguirlos, ^no? O guiándolos un poco, porque por ejemplo, hay muchos que tienen muchas

capacidades, que nunca las desarrollarían, porqu, e no se les ocurrió, ooo. .. porque nadie les

guió un poco, o porque no saben como llegar a desarrollarlas.

- A largo plazo, ^ qué objetivos te planteas? ^

- Ummmjjjjj, ihombre! A largo plazo, ino!, con ellos poner objetivos a corto plazo (risas de

asertividad) . ^

- Bueno, si

- Por eso, hay que poner pequeños objetivos, pero yo creo que siempre a corto plazo': (D/A)
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A excepción é a xestora da empresa de servicios (EMPRESA) que se

manifesta un tanto excéptica á posibilidade de emprender obxectivos nunha

dimensión socializadora e maior intervención activa na sociedade:

"Yo no sé hasta que punto, y vuelvo a repetir, lo de la participación, el hacerlos otra vez útiles ,

lo de los voluntariados...A mí me parece una experiencia interesante, y me parece importante,

peró lo que pasa es que la mentalidad, no está actualizada. Creo que lo conozco bien, hay que

tirar muchos nudos antes de llegar a eso. Eso es el resultado dentro de un proceso, de una

manera de llevar la vida, no es algo que surja por generación espontánea. La verdad es que yo

soy un poco pesimista con eso. "(EMPRESA)

Estes profesionais suliñan a necesidade de que as persoas teñan un

obxectivo trascendente na súa vida, que continuasen desenvolvendo as súas

capacidades persoais máis alá do seu estado actual. Coincidentes son

obxectivos destes outros profesionais, que optan por fortalece-la súa

autonomía, como principal sustento para a construcción^ dunha elevada

autoestima e requisito previo para a inquietude de realización social.

Facilitarlle-las estratexias para voltár a sentirse donos da súa vida, voltando a

recupera-lo interese e o disfrute de se veren capaces de facer algo para eles:

"Básicamente es generar un clima de autoestima y de revalora, revalorización de uno mismo y

de. .. ejercer pues un esfuerzo volitivo en aras de una mejora personal, social y. .. humana en

general. Lo que me planteo es que las personds... tengán iniciativa y busquén álgo que les

pueda de ser utilidad y no se dejen ir en la letargia que habitualmente se encuentran este tipo

de colectivo, y en el desinterés general por cualquier aspecto de la vida. (. ..) .^

Entonces, el objetivo, que pueda estar así puesto . veladamente en un horizonte más lejano,

pues sería básicamente, que, que autogestionasen su vida, en ^todos los aspectos, tanto

sociales como familiares, comoo:..emotivos, mentales o físicos."(ASC)

Conxuntamente será importante ^ ir procurando experiencias e

coñecementoŝ que os actualicen, facilitándolles así a adaptación continua, para

non sentirse desprazados: .
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"Pois mira, eu creo que lle estamos aportando, eh. .. pois moito, moito. Primeiro: que se vexan

capaces de facer cousas, e logo, ummm. .. pois que a partir do . que fan aquí se sintan mais

seguros para facer cousas fora. Digamos. .. que incluso que plantexen a relación,

ehh.. . familiares dunha maneira diferente. (. ..)entonces empezan a ver pois eso, que o chaval

que leva o taller aquí que pode ser unha magnífica persoa e entón, antes que berraba co seu

neto porque levaba un pendente, pois xa cambia a forma de ver. Incluso, pois non sei, hai

xente que che di, que despois de, que despois de, de falar aquí de determinados temas, foi

tamén capaz de falar de determinados temas na sua casa, e que antes que lle daba medo que

non sabía como ían a responder os seus netos, eso...A nosa idea é de que as persoas

maiores teñen que adaptarse, a, a, a...digamos as cousas modernos." (AULAS)

Outro xeito de evita-lo aillamento . e desprazamento social é o traballo

interxeracional. As iniciativas tamén están procurando ese achegamento entre

os colectivos, realizando actividades nas que as persoas maiores se amosen

como capáces de desenvolver proxectos interesantes e de calidade. Procurár

muda-la imaxe estereotipada da "terceira idade" para unha máis actual . e^

ponderada coa realidade como por exemplo iniciativas como as dos grupos de

teatro, guiñol,. exposicións dos seus traballos, guías históricos e culturáis pola

cidade (entrevista non gravada a Educador en centro social municipal e

coordinador de actividades do mesmo centro ( EDUCS):. , ^

"Entonces se planteó eso, el - grupo de teatro que actuara con los niños, pero no es

simpleménte actuar para el niño, lo que hacemos con el gruo es ehhh. .. vamos a ver , vamos

para el colgio, nos ponemos en contacto con todos los colegios entonces se intenta que en la

clase trabajen alĝo sobre el tema del abueló, se trata de dignificar sus al abuelo, hablar de sus

cualidades, de sus virtudes. (...) además ellos se sienten útiles, se les eleva la autoestima a

montones porque después se encuentran a los niños por la calle, iah, tú eres la abuela que fue

de Caperucita, tal, les encanta...entonces incluso es que se hacen amistades': (CLUBE)

"Y logo a outra actividade que temos é de ir contar contos ós rapaces. Chámannos de algún

colexio de ensinanzas medias, ou incluso de centros universitarios para que falemos do que

estamos facendo, e entón, pois entón eu falo digamos do que é a parte institucional e despois

van tres o cuatro persoas maiores que falan da súa experiencia. Os rapaces tamén pregunta.
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Ou sexa, que digamos, que. .. ummmm aquí enténdese que aquí ten que haber unha

interacción entre, entre os diversos grupos. Ademáis xa en principio, o ser eles a partir de 50

anos, xa hai persoas de 50, 60 e 70 e algo e 80. É dicir, ou sexa xa non son grupos moi..., xa

no grupo de idade é bastante, é bastante heteroxéneo." (AULAS)

Ademais da mencionada autonomía física e psíquica, outro aspecto

relevante, é proporcionarlles a oportunidade de crear un entorno social e

afectivo, a través da relación social e de amizade que desenvolven cos

compañeiros:

"Manter a súa independencia persoal, durante o máis tempo mellor, pero traballando non

somentes a nivel físico, porque hai actividades de gimnasia, hai ioga hai cousas desas...senón

que tamén digamos. .: a nivel intelectual y digamos afectivo. Es decir, ehhhh. .. que eles aquí

atopen compañerios, pois non sei, pois que ir a pasear, que ir a tomar un café, pois que ao

cine, pois que ir ver unha exposición, e dicir que se manteñan dalgunha forma dentro do que é,

ehhh. .. toda a dinámica social, digamos aquí como ponto de apoio, peró sáindo fora de aquí. O

sea eso é así en xeral." (MAYORES)

-"Unhas das nosas maiores inquietudes é conseguir que as persoas desenvolvan o seu propio^
núcleo social, que non sexan dependentes do centro, senón que vaian xenerando as súas

redes de relación, os seus amigos. .. que vivan con actividade autónoma. .." (C. SOC/AL)

Incluso nas actividades, tradicionalmente consideradas de ximnasia, os

profesores non deixan de otorgarlle gran - importancia ó factor social. É

necesario preserva-la autonomía física, pero saben que sen unha

predisposición e gusto persoal, iso é un contido vacío:

" Yo busco una pequeña calidad de vida digamos... (...) Entonces este año me he propuesto no

avanzar, a lo mejor tanto, en determinados contenidos físicos y sí más en algunos mentales u,
otros objetivos Sociales que .a la larga creo que me van a ayudar, yo creo que una pérsona

predispuesta socialmente a uria clase, viene predispuesta mejor físicamente para aguantarla y

para esforzarse en pequeños grupos. (.. .) No sé, yo que les gustara, más que nada que les

guste la actividad física." (AF2)

r

o,
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í

ŝ

A outra profesora dé actividade física, con un menor nivel de

profundamento conceptual na súa práctica, está máis centrada nos parámetros

físicos. Aínda así, cando se Ile invita a reflexionar, ó longo da entrevista

comeza a evidencia-la relevancia do social. Neste fragmento destaca ^ a

relevancia do lúdico e de salvaguarda-la súa autonomía física mediante o

fortalecemento da cintura pélvica, e movilidade articular.

"Pues lo que pretendo es que estén contentos con la actividad, que se lo pasen bien. Eso es lo

principal. Luego que, ehhhhh...sobre todo terapéutico. Les, les hago, o sea, que entiendo

que. .. a nivel de. .. pues que hagan muchos abdominales, la postura, que. .. la respiración y. ..

eso. .. el ritmo, el equilibrio, el control. .."(AF1)

O mesmos carácter lúdico, colócao_o párroco (PARROQ), aínda que os

seus obxectivos son bastante reducidos. Suliña a importancia da relación

social, como un factor^para vence-la soidade e o a monótoñía das súas vidas:

"Más que nada hacer un servicio a los mayores, pero un servicio que puedan pasar ahí la tarde

bien con calefacción y puedan charlar, divertirse, jugar. .. aunque no hagan ... mucho más que

jugar, verdad? (risas leves de ambos). Pueden leer, pueden hacer todas esas cositas y pueden

téner compañía, compañía. Porque sino van eŝtar solos en casa, porque muchos de ellos están

solos, y así por lo menos vienen ahí a pasar /a tarde en compañía de los demás y se les hace,

pues nada, más llevadera la vida. Es hacer un bien a ellos. Eso es el fin." (PARROQ)

OBXECTIVOS

3.C.

CARACTERÍSTICAS

RELEVANTES

Podemos resumi-las limitacións nestes apartados:
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• Adaptación ás persoas maiores. En diferentes perspectivas, os

profesionais encontran problema á hora de desenvolver iniciativas de ocio.

Pola dificultade de xerar actividades que sexan do gusto das persoas

maiores: ^

"Lo difícil es dar con la actividad que les interese. Si /es interesa sí. Pero había que

hacérselo. .. interesante. Buscar algo que les interesara" (PARROQ)

Pola imposibilidade de adaptarse ás particularidades persoais de cada

persoa maior:

^"Y luego, no sé adaptarse un poco a^ cada uno, son todos. tan diferentes, y necesitan cosas tan

distintas. Y bueno.. . en el resto, tampoco encuentro tañtos problemas." (D/A) ^

Nun ^nivel máis técnico, os profesionais de actividade física manifestan a

complexidade para conseguir realiza-la actividade cunha ^ adaptación ás

capacidades das persoas maiores, non predicíbeis por causa do individual .

próceso de avellentamento: .

"Y también que es muy difícil controlarlo, porque a veces, ehhh...llevas una sesión e igual te

pasas, porque tampoco hay una forma de medir la intensidad." (AF1) .

É necesario un ritmo menos acelerado e unha insistencia maior nos

contidos, prestando maior atención ós factores sociais:

"Se nota, hombre, no notas a lo mejor un éxito como en los niños, un niño en seis meses

puedes llegar a notar grandes cambios en muchas cosas, con esta gente no. Es un trabajo

mucho más lento, un determinado juego que pueda realizar siempre va á ser mucho más lento,

o siempre va a ser mucho más, le va a costar mucho más entenderlo, adaptarse al juego que a

i
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n

.

.,

un niño, siendo el mismo juego. (...) Incluso la clase no se debe de dar a prisa, a veces por

pecar, incluso yo temo pecar mucho de querer dar muchos contenidos, ahora esto, ahora

esto.. . y había veces que dejaba de lado pues la parte que dices tu, el caso de la socialización

o el ritmo de aprendizaje individual" (AF2)

Un problema é o derivado dos propios profesionais, qué acostumamos a

universaliza-los nosos posicionamientos e filosofías de traballo, obcecándonos

e perdendo a flexibilidade necesaria para escoita-la posición dos verdadeiros

implicados. A labor perde o obxectivo altruísta, para convertirse na recreación

dunha idea persoal:

"(...)Porque e! problema, y es un problema qúe yo creo que nos pasa a todos en todos los

órdenes de la vida. EI trato con las personas mayores, nos pasa a todos, es que nosotros

creamos actividades con las personas mayóres, según la visión que tenemos de ello. De fuera

hacia dentro, pero nadie se ha preocupadó de algo tan básico, por eso este estudio me parece

superinteresante, que es preguntar que demandas hay. Algo tan sencillo tan básico como que

tú entres en un comercio y te cóloquen todo lo que ellos quieren o que tú tengas opción de

elegir lo que te gusta. Estamos acostumbrados a ser muy dogmáticos, y somos los mejores

profesionales del mundo (con tono irónico y sarcástico), todo el mundo cree que su línea de

trabajo es la más adecuada. Y eso no existe porque son igual de adecuadas todas. Hay

muchos caminos, la relación entre ellas será lo que acabará dando un poco él BOOM. Y desde

ese, punto de vista, quizás el problema es que no les preguntamos... "(MAYORES)

Esta perspectiva de problemas parece traducilo aínda descoñecemento

do mundo das persoas maiores. O ámbito de ocio, aínda ten que procurar un.

achegamento máis operativo ás inquietudes das persoas maiores, ^que facilite o

deseño e o desenvolvemento de actividadés por parte dos profesionais, que na

meirande parte dos casos camiñan tanteando con incerteza as posibilidades, é

un ensaio e error (sempre positivo, pero tamén sería bo que disminuíse o grao

de incerteza. ^
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• Mentalidade das persoas maiores e da sociedade. Aínda que sen dúbidá

camiñan parellas, ímolos tratar por separado, posto que influencian de xeito

diferente na xeración de actividades de ocio: a mentalidade das persoas

maiores ten unha influencia inmediata e directa no desenvolvemento interno da

actividade.

Con respecto á sociedade, é unha dificuldade referida ós patróns

ideolóxicos e ás pautas e hábitos sociais e culturais aínda vixentes. A cultura

do ocio aínda non está desenvolvida na poboación e iso orixina dificultades

para deseñar e poñer en práctica iniciativas de ocio:

`^ Qué problemas hay? Primero estamos en una ciudad pequeña que no tiene capacidad de

absorción de este ^ tipo de servicios, segundo no hay una cultura de demanda de este tipo de

servicioŝ. Por decirlo de algún modo esto es ún proye ĉto óferta a 20 años vista." (MAYORES)

. Do mesmo xeito, a concepción negativa da vellez fai que existan aínda

escaséz de iniciativas creativas, por falta de dedicación e entusiasmo: ^

"(...)Y la paciencia. Porque a la mayoría de la gente no le parece un campo atractivo el estar

con personas mayores, porque, eso mira que yo que me lo paso genial (...) Pero yo creo que a

la sóciedad, a la mayoría de la gente, a la sociedad, ^ no le parece un campo atractivo, no se

dedican a estudiar, cási nadie dice " yo de mayor quiero trabajar con personas mayores. "(D/A)

Con respecto á mentalidade das persoas maiores, reclámase máis o

feito da súa apatía e tendencia á inactividade:

"digamos que son unos consumidores, ehhhhhhh...letárgicos, de cualquier cosa, es decir,

que. .. es algo, ya que escapa aaáa. .. su inquietud, y a suuúu. .. vida habitual el hecho de querer

hacer cosas, de demandar cosas. No eso, eso ya, eso ya está relegado de sus vidas. Digamos

que viven, como en una especie, deee, digamos que de estado vegetativo. Ehhh. .. cumpliendo

las ñecesidades básicas, y teniendo unas relaciones sociales, porque, bueno! Es lo mínimo."

(ASC) ^

,,
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• De capacidade física e psíquica. Os problemas de deterioro físico e

cognitivo son unha barreira difícil de superar nos casos, principalmente das

persoas en centros asistenciais (Centros de día, ^ empresas de servicios e

residencias): ^

"Los límites que nos encontramos a la hora de generar actividades es la falta de demanda y

también el perfil de usuario que tenemos. Ehhhh. .. con el perfil de usuario muy asistido que

tenemos es difícil el generar actividades que no sean individuales. Nosotros fomentamos las

actividades individuales, que es donde podemos intervenir. Porque actividades de grupo es

muy difícil." (MAYORES) ^

"las personas, pues llegan a una vejez bastante traumática, que conlleva un deterioro físico

importante, un deterioro cognitivo. .. y eso supone, queeee, ŝu valía se vea restringida por un

lado por esos condicionantes biológicos. "(ASC)

• Económicas. O coste das actividades de ocio é unha preocupación

fundamenta^ na empresa privada. ^

"Pero, ^con qué te encuentras? Primero con la dificultad de generar. esas actividades. Que eso

tiene un coste, sobretodo en las entidades privadas. Y claro eso hay que repercutirlo en el

usuario. Y claro el asunto económico acaba siendo lo primordial." (MAYORES)

Ademais a falta de dotación económica fai que xurdan

insuficiencias á hora de impartir con calidade unha actividade:

- Poblemas temporais. Para os profesionais que deben realiza-la

^ intervención de ocio en centros que se ócupan de aspectos

asistenciais. A^escasez^ de persoal dificulta a. cobertura de tódalas

necesidades das persoas maiores.
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"Porque necesitan dinero, porque el tiempo de la personas es dinero, quiero decir. (...)Tiempo

mío, sí. Porque por ahora también tengo poco tiempo, al tener que hacer tantas cosas también

te limita un montón, claro que sí." (D/A) ^

Problemas de grupos excesivamente numerosos ou escasez de

material:

"Es que yo estoy traumatizada (risas leves). No es que lo diga, no es que lo... es que lo digo

mucho, pero es que es así. Yo creo que con uri grupo de veinte, puedes hacer eso y puedes

hacer mil cosas (...) Pero al tener cuaréntá, iimagínate! ipsichss!! (...) No sé, creo que es

aplicable, lo que pasa es que tampoco hay mucho material para eso.(AF1)

3.A.

OBXECTIVOS

Nesta tema ímonos ocupar de relatar aspectos que consideramos

interesantes das características das actividades que están a desenvolver, e

que poden ser de utilidade para o noso programa de intervención. Aspectos en

definitiva, que nos aportaron unha aprendizaxe. Se trata pois, dunha selección

persoalizada e^ subxectiva. Recoñecémo-lo posible calificativo de "interesada". ..

Aprendizaxe ^ importante que quiséramos materializar na nosa

intervención é a tantas veces apelada calidade humana como garantía de éxito

dunha intervención coas^ persoas maiores. Os profesionais colocaban, en

múltiples ocasións, por riba da calidade técnica, a empatía, a capacidade

e^ cualidade no trato humano. Unha continua búsqueda de afectividade e

gusto pola relación social. Non é tan importante a forrnación técnica como 0

•;
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feito de ser unha persoa sensible e con vontade de dar e recibir, aspectos que

parecen confirmar estudos anteriores [Clark, 1997 #314].

"Hai que sabelo facer. Tamén a actitude que poda te-lo monitor, a persoa que vai a dirixir a

actividad tamén é algo moi importante. Ou saber, pois bueno, tes un grupo e saber pois bueno,

antes de empezar a falarlle do que viña a falar, voulle a dicir a cada un que se presente, eso

dache unha idea de a quen lle vas a falar, e como lle podes falar, ou que lle tes que dicir. Por

que o mellor ti vaslle con un rollo que non lles interesa nada, e interésalles outra cousa, e

entón tes que partir un pouco dos intereses deles. Y, non .sei eu penso, que. .. ummm. ..para ter

éxito tes que estar ti verdadeiramente enteiro." (AULAS)

"Pero, digamos que las actividades propuestas de una manera aséptica, ooo. .. simplemente

como un listado de propuestas que se haceri, pero que no tienen ese trasfondo humano, esa

sinceridad, esa empatía por parte de quien las imparte, pues digamos, nos encontramos ante

un panorama bastante desesperanzador, porque a lo que sí reaccionan es a la . calidad

humana, más allá que a la labor técnica que se haga." (ASC) ^ .

^"Mi negocio son personas que trabajan con personas, .si tú no tienes una calidad humana,

olvidándonos incluso del perfil de formación, has fracasado por completo. Puede hacer bien su

trabajo de un modo técnico, ummmm. ..pero esa integración. EI ser capaz de dar un poco más

o de tener una visión un poco más amplia (...)." (MAYORES) . ^

Non faltaron tampouco as anécdotas exemplificadoras:

a

"Mira, ou sea, así en plan crítica, aunque bueno, aquí tódolo mundo sabe que eu son moi

criticona, hai un céntro destes de persoas maiores, un centro social que quere montar un grupo

de teatro e como sabe que aquí hai xente nova que está no grupo, pois dinnos si algunha

desas persoas se podería encarĝar como monitor. E hai dous chavales que din que imos os

dous xuntos, que. nos paguen por un, pero sólos non podemos ir porque non temos

experiencia. Pois van, levan textos de aquí, prestámolles vestuario, decorados, o día que teñen

unha actuación vámolles poñe-las luces, maquillámoslles. .. Pois ben, nengunha diferencia coa

xente de aquí, ambiente estupendo. .. termina a actuación e hai unha persoa que representa

ese cenfro, imos tomar un refresco.s, uns pinchos y. .. os monitores e as persoas do grupo de

aquí que foron a apoiar a xente, séntase con eles empezan a cantar, pero a persona do ^centro,

inon! amárrase na barra ela sola, trata as persoas de usted, as personas trátana de usted. E él:
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`icaray.► hoxe están descoñecidos, porque esto nunca o fan." iClaro que están descoñecidos!^

Por que é totalmente distinto o nivel de integración, se ti traballas desa maneira non pode ser.

A miña porta sempre está aberta, non necesitan pedirme cita. O mellor por te-la porta aí todala

tarde non podes traballar tan concentrada, pero si te queres participación esa é a maneira.

Aquí ninguén trata a ninguén de usted. Todos imos con todos." (AULAS)

"La implicación personal se ve facilmente, porque hay quien llega justo a la hora y se va

corriendo, y hay quien está siempre conversando con las personas mayores. Es que, por

ejemplo, cuando organizamos esta semana cultural, hubo quien, como la profesora de

manualidades, que pusieron horas y horas, sin esperar ser remunérados, sólo porque disfrutan"

(C. SOC/AL) ^ .

Unha mensaxe de ánimo que aportaban os profesionais, fruto da súa

experiencia, foi a necesidade de paciencia na creación dunha actividade. O

feito de non ter aínda unha cultura de ocio xunto a súa resistencia ó cambio a

novidade, fai que as actividades teñan que ser iniciadas pouco a pouco. A

estratexia para que "prendan" é ir agradando ós poucos:

`Tamén é cuestión de que o monitor cando está seguro, que o traballo que vai facér é un

traballo que vale a pena, ten que ter digamos a paciencia e a constancia para darse tempo a si

mismo para que iso vaia funcionando." (AULAS).

"Es cómplicado, pero al cabo de unas semanas acaban entrando siempre, y les gusta más la _

actividad. " (EMPRESA) - . ^

É unha chamada cara á paciencia, cara á^crenza no propio proxecto

máis alá das demandas iniciais e máis alá das resistencias iniciais. Obviamente

aínda estamos nun estado incipiente no relativo á cultura de ocio, e aínda faltan

moitós aspectos básicos a mellorar:

"alguién tiene que tirar adelante, es que alguien tiene que ir abriendo caminos. Pensando a ver

por donde pueden ir los caminos; pero... cuando bajas a la realidad, entre comillas, te

ericuentras, con que quizás si tú estás haciendo autopistas todavía no hay una red de caminos

i
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básicos que te permitan moverte en las distancias cortas para cuando más planear distancias .

largas. Otra cosa es que, ibien! Hay que hacer logística," (MAYORES)

Con réspecto ó desenvolvemento da intervención con persoas maiores

revelouse como baluarte de calidade humana e social a creación de redes de

comunicación, de relacións persoais entre as persoas maiores cun fin,

asumindo eles responsabilidades e unha función social concreta e visible: a do

trato humano e o apoio afectivo dentro da mesma institución, clube ou

asociación. Por exemplo, os casos nos que as persoas maiores asumen a

introducción e familiarización de novos compañeiros:

"Unha das cousas é que a principio. de curso, bueno eles. .. eh. ... veñen no mes de Septiembre

para apuntarse, e rellenan unha ficha onde se queren apuntar; para iso hai alumnos do curso

pasado que xa escollemos nos pola súa maneira de ser, polas suas cualidades, que son os

que se ocupan de recibir a xerite, de que fagán a ficha, de ver se os seus datos están aquí do

ano anterior. Os que veñen por primeira vez explicarlle como funciona esto y, nas -primeiras.

semanas, ocúpanse de esa xente que ven por primeira vez de...,de integrala dentro dos

grupos': (AULAS)

"Sabes que hay personas que por su carácter actúan de dinamizadores internos. Nuestra idéa ^

siempre ha sido conseguir que sean ellos los que creen su propio centro, es importante que

cuando alguien llega nuevo tenga a alguien para integrarlo." (C. SOCIAL) ^

. Con respecto a outros datos de interese destácar:

^ ^ As indicacións dos profesionais sobre a tendencia das persoas maiores

a falar moito e a demandar moita atención dos profesores. É por tanto un

proceso de áprendizaxe o de conseguir que as persoas aprendan a traballar en

equipo, a dialogar...

"Ou sea e/es, hai xente que ten moita necesidade de falar, porque hai xente que vive sola. (...)

que xente que vive nesas circunstancia ŝ, nas primeiras semanas non escoita a ninguén, o

único que quere é fa/ar, falar, falar... E despois xa a medida que vai ŝuperando iso pois xa .
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comeza a haber diálogo, pero primeiro iso, i eso!, quere contar toda a súa vida, todo o que fixo,

todo o que fan os seus fillos, a onde foi. Eso realmente, queren, queren. .. i eso!: queren falar. E

despois eso, xa empeza: agora xa falei. E empezan a dialogar. E gó ŝtalles moitísimo que os

profesores fáganlles caso. " (AULAS)

"La relación entre ellos es complicada, porque, ufffff.. . no se respetan mucho. Todos quieren

exponer suŝ criterios, hablar, hablar, hablar. .. pero nadie quiere escuchar. Y tú tienes que

hacerles caso a tódos. . . " (EDU)

s

4. PROXECTO INTERACTIVO

4.1.

VIVENCIA DA

^RPaREIDAD
^.^^ ^ ^ ^^^ ^` ^^ ^^^^ ^.^

4.2.

VIABILIDADE ^ LÍMITACIÓNS

4.3.

Polo xeral, atopamos unha dificultade grande por, parte dos entrevistados

para expresar con nitidez, concreción e extensión aspectos relacionados coa

vivencia da corporeidade das persoas maiores. A^nosa primeira

interpretación , é lóxicamente deducible despois das nosas experiencias, én

anteriores entrevistas, cuestionarios e sondeos a poboación sobre a súa

concepción da corporeidade (ver Trigo, 1999), no qué se evidenciaba unha

concepción reducida da vivencia corpórea e unha ausencia de conciencia e

reflexión sobre a nosa existencia corpórea. Por iso é difícil conseguir expresar

algo sobre o que non ŝe ten profundado ^moito.

^ Aínda así atopamos opinións interesantes: "

- As persoas. maiores preocúpanse pouco pola vivencia plena da

corporeidade. Non teñen unha cultura de disfrute corpóreo e

céntranse ante todo en aspectos físico-orgánicos para poder

•

:
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desenvolver unha vida autónoma, en ausencia de enfermidades ^

evidentes:

"Poca inquietud para vivenciar la actividad física. EI placer de la corporeidad es pasear,

pasear. .. Pero la principal barrera es la económica, como siempre. Imagínate que nosotros los

jóvenes que es una inversión a largo plazo no nos lo permitimos, para los mayores mucho

menos." (MAYORES)

"Ellos interesar, se interesan por su cuerpo, por su salud. Eso, más que nada la salud... para no

tener un dolor, para no quedarse enfermos. .. Pero no tienen ánimo para hacer una gimnasia,

con eso no están, así, con voluntad. .."(PARROQ) .

As persoas maiores, canto máis avanza a súa idade (os profesionais

falan. mais alá dos 65 anos) van centrando o seu interese corporal en

aspectos de saúde, olvidando os prexuicios ou limitacións que impón

a estética (corpos magros, guapos, elegantes.:.)

u

"Yo creo que ^ en realidad con el cuerpo, depende, en realidad con los jóvenes, a lo mejor si

tienen más preocupación, a lo mejor con su aspecto corporal, .como han ido envejeciendo.

Luego ya, a lo mejor a partir de .70 o más, ino! A lo mejor más, un poco más, de 75 pa arriba.

Luegoooo. .. tienen problemas a lo mejor de estar gordos o delgados, eso sí. Hay gente mayor

que no quiere poner un jersey ceñido porque .le marca la tripa, (risas) Les preocupa. Pero,

luego, conforme más mayores van siendo lo que les importa es tener fuerza. Es lo, lo que le

más importa. Luego el resto, creo que /es da igual, ^ éntiendes? Da igual si están arrugados, si

están estirados, si, encojidos, o si se les torcieron las piernas, eso les da igual." (D/A)

"Hai, hai distintos casos. Entre a xente, digamos máis nova de^ 50-55 anos, e... digamos que

existe unha certa, preocupación de tipo estético. E dicir baixar michelíns, adelgazar, pero,

eh.......eñtre a xente que xa ten pequenos prob/emas de doenzas, de cervicais, entón aí

entenden o exercicio como algo terapeutico. Facer exercicio me ven ben, recoméndamo 0

médico, síntome mellor." (AULAS)
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- O sentido lúdico, expresivo e desenfadado agudízase coa idade, no

que se produce unha maior desihinibición. Non teñen tanto medo "o

que dirán":

"Yo es la experiencia que tengo con ellos, a lo mejor. Si que hacen el tonto con el cuerpo

cuanto quieren, y a parte que lo hacen con motivo de diversión, ^no sabes? Hacemos muchas

tonterías con ellos, y ellos entran en las tonterías, que no veas!. Y la gimnasia, cuantas más

tonterías les mandes hacer, mejor se lo pasan ^no sabes? De mandarles, en lugar de levantar

los brazos, cazar mariposas: `^Ah! aquí hay una perdida" (risas). Y hacemos muchos con la

cara, el gesto, y isí! Si que se involucran , y cuando hacemos disfraces, y eso, que sí. (...)Lo

que les importa es tener fuerza, sentirse fuertes. Lo demás les da igual. Están dispuestos a

vivir lúdicamente con su cuerpo, entonces, con la expresión corporal, y... "(DIA)

4.3.

LÍMITACIÓNS

Neste apartado recollémo-las opinións que nos manifestaban os

entrevistados cando Iles presentábamos a idea de poñer en marcha unha

actividade na que as persoas maiores recuperasen os seus coñecementos,

tradicións sobre o xogo, baile e canción tradicional para despois comunicarllo a

outros colectivos (nenos, adultos, etc.).
.

Polo xeral a aceptación foi positiva, baseándose en:

- A capacidade comunicativa das persoas maiores e na súa

virtude de poseer un grande acervo cultural e de experiencia:
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"Con canciones y poesías, cuentos y eso.. . si que funcionan bien. Incluso para contarte

tradiciones, pues eso, como era la fiesta de no se que, o de no sé cuantos. Como tenías que

hacer antes para cortejar a una chica, como era el rollo todo para pedir la mano, donde la

cortejaban, si en el portal de casa, si no sé que.. . eso sí que lo hacen mejor. .. pero lo de

normas. .. no se, se hacen un lío. Pero, bueno i si! Se puede conseguir, con paciencia." (D/A)

"Me parece un proyecto muy interesante y bonito. Lo cierto es que va en la línea que me

agrada, y ellos de juegos y cosas de tradición saben muchísimo. Reĉoge muchos aspectos

importantes para desenvolver" (ASC)

Esa crenza nas súas capacidades é baseada na propia experiencia dos

entrevistados:

^"Ehh... i Bien!, Por^ ejemplo... ehhh..., en, en bailes de salón, que les doy a veces los, los viernes,

pues, por ejemplo, cuando...les intenté eñseñar el Cha-cha-cha, ^ no? y es bastante difícil. Les

cuesta muĉho cogerlo. Y nada, les enseñé el cha-cha-cha y entre otras el pasodoble. EI

pasodoble no se lo enseñé, porque aparte de que no me lo ŝé (risas), y me er►señaron ellos a

mí, ^no? Entonces te cogían, y te decían:"si, no se qué, mueve la cadera, tal, no se qué" Y yo

no se, yo les decía: "Yo no sé, eh! Yo no sé" Y me enseñaban, y muy bien. Y...yo creo que

responderían bien...si hicieras eso." (AF1) . . .^ .^ ,

"Mira, vólcanse afectivamente moito con eles. P. orque ó mellor volcarse afectivamente con

outra maior, como que lles da así mais reparo, gardan máis as formas. Pero, en cambio cos

rapaces e. .. pois non, digamos incluso o que pode ser contacto físico, pode chegar e. .. i oie,

dame un beso que hace ya tres o cuatro días que no te veo! Ou sexa ese tipo de cousas que

.son cousas importante para as persoas maiores, porque..ou sexan necesitan tamén expresar o

seu sentimento e o seu afecto." (AULAS) ^^

- Pola relevancia e pertinencia dos seus obxectivos:

"(...)i y que es importante! Y que es importante que ellos transmitan algo, que por otra parte

se va a perder sino son capaces de enseñarlo. Y que ellos también están en una edad

estupenda para .aprender nuevas cosas. Pero hay que hacerles entender que no es una simple

manera de mantenerlos entrétenidos, como muchas actividades que se hacen. Yo creo que
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esas es la legítima. Fundamentalmente para estar bien y seguir útiles. (...)Yo creo, que

fundamentalmente por ahí va el tema. Si, claro que me paréce importante. "(EMPRESA)

"Me parece una propuestaaaaaa, que va en la línea de revalorizar, y que de ellos mismos se

autogestionen y que noooo sean unos agentes pasivos, a los cuales se leeees modela a

conveniencia, se les dice lo que tienen que hacer y lo que ño tienen que hacer. .."(ASC)

Finalmente ímonos ocupar de resumir as limitacións ^que os profesionais

encontraron para desenvolver un proxecto, interactivo a través da recuperación

do xogo tradicional: ^ . :

De infraéstructura económica e material: a ausencia de diñeiro,

profesionais, material e tempo. Poderíase resumir na carencia ^de

recursós para sufraga-los gastos dun director da actividade, pórque

realmente o material non é tan limitante. Quizais a maior limitación

sexa a necesidade de tempo para organiza-la actividade. ^

"No es que lo diga, no es que lo,... es que lo digo mucho,pero es que es así. Yo creo que con

un grupo de veinte, puedes hacer eso y puedes hacer mil cosas (...)Pero al tener cuarenta, ^

i imagínate! Psichss!! Sólo con que fueran grupos deee... i una idea cada uno! Con cuarenta, ya

no los puedes organizar para que lo hagan todos.(...) No sé, creo que es aplicable, lo que pasa

es que tampoco hay mucho material para éso." (AFi) ^

- De. incapacidade física e psíquica das persoas maiores:

demencias e problemas de parálises físicas, sobre todo nas persoas
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que están en residencias, centros de día e que reciben asisten ĉia

domiciliaria. - ^

"En mi caso los límites que encuentro es que muchas las personas, pues, están en un deterioro

bastante, avanzado, - tanto físico, como en. álgunos casos, tampoco son todos,

afortunadamente. Pues con cuadros de demencia senil leve, y digamos que resulta un poco

complicado, para este tipo de personas que son asistidas, practicamente, el poder plantearles

la gestión de actividades, o su elaboración" (ASC)

Pero tamén apuntan a súa escasa formación e capacitación para asumi-

la dirección da actividade:

"Si, es un . factor importante, lo que pasa que es muy difícil, porque digamos que ya no

nosotros con nuestra mayor o menor experie-.ncia, con nuestro mayor o menor conocimiento

nos cuesta organizar y atender por igual a todas las personas, - sobre todo a esta édad,

psicológicamente son puntos de vista de una mentalidad a otra es peligroso darles cierta

implicación o cierto dominio -sobre una - clase que ellos a 1o méjor no tiénen en ĉuenta muĉlios

puntos que tú tienes, muchas pautas (...)" (AF2)

- De dificultades de predisposición das persoas maiores:

"iSí! isí! Me parece interesantísimo. Pero esto no surge de manera importante, primero alguién .

se tiene que encargár de hacerlos entender que no es una trapallada. .."(EMPRESA) -

"Son bastante apáticos y resistentes a iniciativas de ese tipo. Creo que iba a ser difícil

motivarlos para exponerse a un público o esforzarse tanto para comunicar eso a los niños"

(ASC) .
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SÍNTESES DAS ENTREVISTAS A PROFESIONAIS DE INTERVENCIÓN

1.B.

DESEXOS-

INQUIETUDES

1.A. NECESIDADES: .

- A necesidade de convivencia social. Evita-la soidade e o aillamento.

- Ocupa-lo seu tempo libre: . .

- Necesidade de recoñecemento afectivo, de relación humana e

cariño. ^ ^ .

- Sentirse úteis e^ integrados, para fortale ĉe-la súa autoestima.

Trascendencia social. ^ - ^ ^ ^ ^

- Preserva-la súa saúde para evita-la perda da autonomía. O exceso

de déclive psíquico motivado pola pasividade condiciona moito 0

deterioro físico. ^

- Unha situación económica solvente e unha asistencia sanitaria

axeitada.

- Necesidades de maior formación cultural.

- En xeral, actualmente as persoas maiores teñen as súas

necesidades económicas básicas cubertas. Esta solvencia

poderíalles permitir acceder ós servicios de ocio.

1.B. DESEXOS-INQUIETUDES:

- As opinións están condicionadas por:

. Actitudes .ante a vellez: unha próxima á teoría da desvinculación e outra á

teoría da actividade.
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. Entorno sociocultural das persoas maiores: características culturais,

nivel económico e social ^

. Estado físico-psíquico: demencias, problemas de autosuficiencia,

autonomía...

^ ACTITUDES ANTE A VELLEZ:

No po/o da "desvinculación": As persoas maiores manifestan un

alonxamento pasivo da comunidade. Son acomodados, e non

queren complicacións nas súas vidas. Consideradas como pasivas,

sen interese nen vontade de actividades máis alá do entretemento (xoga

ás carta, ve-la T.V.). Non posúen inquietudes.

As actitudes destes profesionais son caracterizadas por un "desencanto"

ou asimilación de que as persoas maiores "son pasivas" queren "tranquilidade"

e"que non se Iles moleste". Negan a existencia de inquietudes de

desenvolvemento persoal baseándose na situación establecida no seu centro:

e

No po/o da actividade: Están moi interesados^ en actividades que

Iles permitan ocupar dun xeito pleno e divertido o seu tempo libre.

- Continuar sendo membros activos e recoñecidos pola sociedade.

- Obte-la formación e cultura que non poideron ter na súa xuventude.

-^ Desexo de disfrutar da súa familia.

- Atracción por viaxar.

ENTORNO SOCIOCULTURAL DAS PERSOAS MAIORES:

As características socioculturais condicionan a pasividade dos

maiores que acuden ós centros. As persoas maiores poseen unha

formación cultural deficitaria, o qúe condiciona uns arquetipos

conductais determinados. ^
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A ignorancia dalgúns sectores de persoas maiores fai que sexan

manipulados polos intereses políticos que se limitan a^"regalarlles",

unha xornada gastronómica ó ano, para así "asegurarse os séus

votos". Non existen inquietudes nen actividade pola súa parte,

porque non teñen a liberdade que otorga coñecer outras

posibilidades. ^ ^

ESTADO FÍSICO-PSÍQUICO:

Limitacións que ocasionan algunhas enfermidades ou deterioros

derivados do proceso de avellentamento. -

^ 1.C.. CAPACIDADES ^

- A súa experiencia é sabiduría. Xeneratividade. Vontade a"ceder" á

comunidade a súa experiencia. _ ^

- Aconsellar, aporta-la súa visión experimentada das situacións da

vida. ^ ^

- Tranquilidade, capacidade para dar sen temor a"perde-lo tempo"..

- Afectividade, capacidade para transmitir emoción, ternura é amor.

- En dependencia do seú estatus ecoriómico, pero sobre todo cultural.

^ As persoas maiores con menor nivel cultural teñen hábitos ^ máis

"sedentarios" e"pasivos". Teñen tendencia ó aillamento e oció de

"entretemento": xoga-las cartas, dominó,^ve-la televisión. As pérsoas

con máis nivel cultural teñen inquietudes por manter unha vida social

activa, por continuar en actividades que os manteñan en pleno

dominio das súas capacidades.

^- As mañás, os válidos e independentes, ocúpan o seu tempo coas

labores da casa e outros "recados". Isto é. ^ máis evidenté nas

mulleres. Teñen compromisos^ coa familia para .coida-los netos, face-
^ .

la comida. Os^que viven con familias, adoptan permanecer moito con

eles. ^
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2.2.

FUTURA-PROSPECTIVA

2.1. OPINIÓN ACTUAL

- Existe unha visión dupla, motivada pola polirealidade do colectivo de .

persoas maiores, que dificulta ás análises xeralistas. Esta

contradicción maniféstase dentro do discurso dunha mesma persoa,

e entre diferentes discursos: ^

. Están levando unha vida integrada e plena na sociedade actual. Un

incremento da súa participación e calidade de vida. '

. . Están inadaptados e continuan nun estado precario e

marxinados. Os recursos económicos e sociais son escasos e

inadaptados. ^^ ^

- As persoas teñen moitos estereotipos sobre "a vellez" e"os

vellos".. ^

Estamos moi lonxe de acadar unha situación de equilibrio para

atender ás necesidades da vellez. . . ^

Manipulación política e económica da "Terceira Idade". ^

Incipiente "conciencia social" sobre este colectivo. ^

Infravaloración da "Terceira Idade".

M

2.2. FUTURA-PROSPECTIVA

- No futuro máis próximo é urxente conseguir dar ĉobertura ás

necesidades básiĉas da totalidade de persoas maiores, deste xeito

poderemos entrar no estadio da realización. O incremento de .

^ calidade naŝ prestación públicas para persoaŝ maiores sen medios.

Unha atención primaria de calidade, que permita te-las condicións
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básicas de vida totalmente cubertas: axudas, atención domiciliaria,

atención médica...

Unha sociedade na que eles síntanse úteis, creando unha

infraestructura na que encaixe o que eles poden aportar: a súa

experiencia, os seus coñecementos, a súa emotividade... ^

Revaloriza-la familia, re ĉupera-la función social e equilibradora da

comunidade familiar, como un núcleo de estabilidadé, axuda, amor e

educación. ^

Muda-las condicións da xubilación. Novas perspectivas despois da

xubilación. ^

- Existencia de cousas específicas para persoas maiores. Creación de

servicios máis variados e adaptados as súas características:

^televisión, radio, viaxes...

- Unha especialización dos profesionais de intervención.

-^ Un cambio nas políticas electoralistas, que deixen de 'manipular ás

persoas maiores e comece .a facer planificacións con valores sociais.,

^ 3.A.

OBXECTIVOS

3.A.OBXECTIVOS

3.C.

CARACTERÍSTICAS

RELEVANTES

Varían en función do profesional. Dependendo da súa

formación e nivel de compromiso: ^ ^

. Persoas con escasa reflexión e implicación. no seu traballo, teñen

en moitas ocasións . escasa concepción ^global da intervención

social coas persoas maiores. Caréncia de finalidade máis alá do

v

r
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inmediato da súa especialidade. O obxectivo máis explícito é

"entretelos", que "o pasen ben", "enche-lo seu tempo".

. Profesionais máis reflexivos e comprometidos, expoñen unha

perspectiva humanista da súa intervención: busca-la

autorealización da persoa maior. Buscan que teñan os seus

propios obxectivos. Non só se preocupan de ^ solventa-las

necesidades primarias, senón que procuran unha dimensión de

realización persoal e ás veces social. Teñen unha concepción do que

debería significar ser "persoa maior" e camiñan cara ela, na procura

de xera-la demanda a partir da educación pola oferta progresiva. Os

profesionais son, en certo punto "visionarios", queren ir máis alá e

están a poñer en práctica o seu ideario social. .

Dependendo das características da entidade onde desenvolven

a súa labor: ^ ^

• Os profesionais de centros asistenciais (residencias, centros de

díá, empresa de servicios) están máis sensibilizados coa satisfacción

das necesidades primarias e procurá da súa "sobrevivencia" digña,

tanto na dimensión física como psicolóxica:

• O resto dos profesionais (centros sociais, asociacións, etĉ)

coinciden na necesidade de fortalece-la súa autonomía como

principal sustento para a construcción dunha elevada autoestima e

requisito previo para a inquietude de realización social. Facilitarlle-las

estratexias para voltar a sentirse donos da súa ^vida, recupera-lo

interés e o disfrute de verse capaces de facer algo para eles.

As persoas maiores teñen que adaptarse ós cambios para evitar

sentirse marxinados e incapaces: novas tecnoloxías na vida

cotidián, novas modas, novas ideolóxías...

Outro xeito de evita-lo aillamento e desprazamento social^ é o traballo

^interxeracional.
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Algúns profesionais que traballan coa actividade física adoitan a

centra-los obxectivos da intervención no eido físico condicionais.

Nengún profesional entrevistado suliñou en primer término a

relevancia da participación social como obxectivo.^

3.B.LIMITACIÓNS

- Adaptación ás persoas maiores. Dificuldade de xerar actividades

que sexan do gusto das persoas maiores, por un descoñecemento

das súas peculiaridades. .

- Mentalidade das persoas maiores e da sociedade. Un forte

estereotipo vai en contra da apertura e flexibilidade á hora de aceptar

con natureza actividades novedosas que vaian en contra dunha

vellez ^^considerada como "asistida", alonxándoos de certas

actividades: voluntariado, coopéración, interxeracionalidade, etc. As

^ propias persoas maiores: unha cultura deficitaria. Unha ^escasa

educación para a participación social (non existe unha cultura do

ocio). - .

- De capacidade física e psíquica. Deterioro físico e cognitivo,

principalmente en pérsoas de centros asistenciais (Centros de día,

empresas de servicios e residencias):

Económicas. Falta de diñeiro para emprender proxectos. O coste

das actividades de ocio é unha preocupación fundamental na

émpresa privada. Ademais condiciona a posibilidade de

incrementa-la calidade da^ intervención: ^

- Problemas temporais (a escasez de persoal dificulta a cobertura

de tódalas necesidades das persoas maiores), de material^ e

grupós moi numerosos, que dificultan unha atención de

calidade e a viabilidade de intervencións con maior participación

activa e creativa (no ĉaso dos empregados por empresas de
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servicios de ocio ou profesores de actividades masivas:

manualidades, gimnasia, etc.).

As empresas de atención domiciliaria, suliñan a imposibilidade de

realizar actividades con implicación social e de interactividade porque

é unha atención individualizada.

3.C:CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- O éxito na intervención depende máis da calidade humana (a

empatía, capacidade e cualidade , no trato humano) que da

formación "técnica". .

- As actividades acoŝtuman a"fluir" co tempo, cando as persoas

maiores vanse acostumando e gostando paulatinamente. Eles

mesmos son os que fan a mellor difusión para que outras persoas se

animen a participar. ^ ^

- As persoas maiores teñen tendencia a falar moito e^ a^colápsa-la

atención dos profesores. Isto vai mudando coa educación dentro da

actividade. ^ '

É importante xerar redes de relación, máis alá,da propia "hora" de

actividade. Xerar responsabilidadés para que as persoas maiores

actúen de xeito autónomo.

Actividades sinxelas, que buscan recursos viables. ^

Centradas en dinámicas divertidas e de entretemento.

4.1.

VIVENCIA DA

CORPOREIDADE

- 4.2.

VIABILIDADE

4.3. ^

LIMITACIÓNS

4.1. VIVENCIA DA CORPOREIDADE
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Inquietude por unha vivencia ou "sobrevivencia" da súa corporeidade.

Amosan gran atención polo seu corpo, relacionado co interese pola

saúde.

Teñen pouca inhibicións, e gostan de desfrútar dos seus usos lúdicos

Sempre que a actividade sexa progresiva.

Manteñen inquietudes pola estéti ĉa^ (exceso de peso, engurras, etc.),

pero disminúen co paso dos anos, para ser máis de saúde.

4.2.VIABILIDADE

- Tódolos profesionais entrevistados amosaron o seu interese e

convencimento da trascendencia dun proxecto de interactividade.

- As persoas maiores teñen moita experiencia, coñecemento e

tradición para comunicar. ^ .

- Algúns amosan a súa inquietude por lograr que as persoas síntanse

motivadaŝ ^a participar nun ^proxecto qué os sitúa cara o público, que

implica moita relación sócial.

As actividades que terían éxito serían: actividades con cancións;

poesía, dar consellos, asesoramento a xente xoven, intercambios.

. .
4.3.. LIMITACIONS .

, .
- E preciso un traballo previo para facer que eles se sintan seguros de

sí mesmos. ^

- Deterioro físico e psíquico das persoas maiores.

- Escasez de orzamentos adicados a esta poboación.

- Número de persoas que participa ^ na actividade. . Non pode ser

numeroso. ^

- Material para face-los xogos tradicionais. .^

- Paciencia para explica-las cousas. Tempo e adicación.

- Motivación das persoas: marketing interno que logre estimulalos e

facelos saír da pasividade e aillamento.

.
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IV.4.3. DISCUSIÓN DE GRUPO A PERSOAS MAIORES

1.B. ^

DESEXOS-

INQUIETUDES

1.C.

CAPACIDADES

A pesar da diversidade nas respostas, de igual xeito que aconteceu nas

entrevistas ós profesionais de intervención, a necesidade que se revelou como

primordial é a de relación social. .^ .

Moitas persoaŝ aseguran que o feito de aínda ter contacto cos fillos non

as condea a soidade do mesmo xeito cas persoas que están sen familiares ou

ingresadas nas residencias. Résístense. a afirmar explícitamente que se sinten

soas. Cando se facía ^ esa pregunta directamente, elas contestaban

rápidamente: que tiñan familiares, que estaban moi ocupadas, que eso . era

unha realidade dos "vellos" da residencia, que a súa vida non era así... Pola

apresuración na súa resposta e a.insistencia en . xustificala, parece como si

existise unha "vergoña" ou temor ,a semellar unha persoa con necesidades,

unha persoa soa. Do mesmo xeito, resultá interesante observar como en

moitos discursos ^as propias persoas maiores opinan sobre "as persoas

maiores" falando en terceira persaa. Eles non se inclúen dentro dese colectivó

á hora de emitir opinións comprometidas: sobre soidade, carencias, _

necesidades...

"Yo creo, que las personas mayores si quieren están bien, nunca pudieron e ŝtar tan bien

- Sí, pero: i Hacerlos que salgan de _casa, hacerlos que salgan de casa!

- Que tengan relación con la gente. No, es que ellas se encierran en su casa, y que

tengan relación.

- Que sa/gan de casa, porque muchos se encierran eñ casa." (TÍTERES) .

Ana Rey Cao . 389



Contríbucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

Nembargantes, no desenvolvemento do seu discurso evidénciase, que

elas buscan ter con quen falar, alguén con quen compartir momentos e fuxir da

soidade das horas vacías. Buscan ocupa-lo seu tempo libre, para non estar

soas, porque é unha necesidade. Nestes fragmentos do discurso de dous

grupos de discusión obsérvase, a modo de exemplo, por unha banda a

negación da súa .soidade, e por outra a manifestación das súas inquietudes e

accións para fuxir dela: .

- "Claro nos cogiste un grupo que no estamos solas porque tenemos todos los hijos en

casa.

- Pero hace cinco años andaba como una sonámbula, en esa casa y miraba por la

ventana y era horrible porque los dos sólos en aquella casa.

- Hay unas etapas de la vida, hay unas etapas de la vida... porque dices yo luché y luché y

ahora no tengo a nadie. Aunque estás encantada porque nosotros también lo hicimos, es ley

de vida.

- (...) Y hay necesidades y problemas de ĉomunicación. Entre los vecinos y entre nosotros^

mismos.

- Y yo soy la primera, porgue no me comunico ĉon nadie. Puedo estar con alguien mucho

tiempo y ápenas hablar. No me comuniĉo.

- Estamos muy independientes, muy individualistas, no hablas con nadie...

- Si, sí, con nadie. ^

- Te pasas la vida sóla. ^

- Bueno, yo desde que estoy en actividades estoy mucho mejor, porque te relacionas,

hablas. ^

- Sí, sí. .: sales de casa. Te abres, ves gente. Yo soy de mucho estar en casa, me gusto,

me conformo. Ya desde joven me gustaba, salía con amigas pero tambien. despues desde

que tuve hijos ya no me preocupé de salir.

- iiiAY•^!.►► Yo lo hecho tanto en falta, porque mi marido no quiere sálir, ^y a mí mé gusta

mucho conocer sitios, salir. ^

- Si, desde luego, eso sí .que es necesario. Si pudiésemos salir más de la monotonía y de

estar así solas... "(MEMOR/A) ^

- "Ahhh!!!! Bueno, yo eso de momento, támpoco la tengo. Yo tengo mi márido, tengo mis

hijas, no tengo soledad, gracias a Dios. . ^

^- ^ Bueño, eso a nosotraŝ no nos afecta todávía. . ^

•

i
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- Bueno, es que cada uno cuenta como le va la feria.

- Cada uno cuenta la feria como le parece. Nosotras, no estamos sólas porque tenemos

hijos y marido, pero otros habrá que sí que estén sólos.

- Claroooo, ya lo viven de otra manera.

- Yo tengo aun mi madre, que está sóla. Pero sinceramente, es porque quiere. Sóla en el

pueblo...

- Porque no le apetece estar contigo

- iClaro! Porque ella tiene cinco hijos, podía estar con cualquier

- Claroooo. .. ella quiere ser independiente. Yo lo comprendo. Se encuentra bien.

- (...)Pues mira, me pillas en una cosa que no se te contestar, debe ser algo que estoy tan

llena, que lo que hago. .. Mira yo tengo un pisito de mis padres que está en Madrid que

cuando puedo me voy a él. Y con eso ya soy feliz, estar allí un par de semanas, venir a la

Coruña, y ya está, con eso ya soy feliz. Y si luego hago una escapada a algún sitio...

- Y a continuar la ^vida, i eso! ^

- Pues yo lo que hago en mi tiempo libre es venir aquí, porque yo estoy sola todo el día.

Yo veo al marido para comer y dormir. Si yo no vengo aquí... Voy dos días a gimnasia al

palacio de deportes, dos días de gimnasia aquí, yyyyyy después vengo a cultura general y a

trabajos manuales. O sea que por la semana tengo los cinco. días ocupados en la mañana.

- No te aburres

- Y dos a lá tarde. Así que^ no me aburro nada, y ando a cien para hacer las cosas... ^ándo

a cieri . ^ - -

- Yo tampoco me aburro, ehhh??? : ^..

-. Por supuesto, cuando tengo tiempo ya me invento algo."

- (MANUAL/DAD) ^ ^ ^ .

Quizais máis relevante, sexa o feito de que as persoas que participaban

nas discusións de grupo manifestasen unha necesidade imperiosa de relación

social e comunicación, materializada na evidente tendencia a querer falar.

Unha tendencia que podería ser percibida. como unha necesidade casi

terapeutica a expresarse, a comunicar, a ser escoitados. En moitas

ocasións as discusións de grupo parecían derivar en historias persoais, en

anécdotas de vida, eri sucesos particulares sen relación ó asunto, ou tamén .en

longas exposicións persoais de pareceres e opinións. Era difícil manter unha

coexión do grupo, un diálogo íntegramente participativo, porqué moitas persoas
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maiores amosaban unha necesidade imperiosa a falar, non tiñan a suficiente

empatía como para percibir que estaban colapsando ó grupo. A súa vontade de

ser escoitados levábaos a absorverse no seu discurso. Esa foi unha grande

dificultade nas discusións de grupo: moderar e respectar a cada persoa maior,

conseguindo que o resto do grupo non se impacientase, posto que teñen

dificuldades para escoitar.

Esta impresión corrobora os datos aportados polos profesionais de

intervenĉión, que puntualizaban que as persoas maiores necesitaban estar en

compañía, de manter relacións persoais. A súa soidade (non só física, senón

espiritual) fai que eles estén ansiosos por ser escoitados, e entón perden o seu

tacto social para participar en grupo.

^ Nesta ocasión, as respostas non deixaron de evidenciar a plurirealidade

das "persoas maiores". Como xa aconteceu coas opinións dos profesionais, as

características socioeconómicas e de estado físico-psíquico das persoas que

participaban nos grupos de discusión; marcaban diferencias nas , súas

neceŝidades, como tamén o fará no resto de temas abordados. Para algunhas

persoas dos grupos de discusión a necesidade máis acuciante era o

^benestar económico. A preocupación por unha pensión digna, exténdese

tamén as súas preocupacións sobre o xeito no que eles poderíanse manter en

caso de quedar sós ou invalidados. Tódalas discusións de grupo derivaron

nalgún momento cara esa preocupación, cara o tema das residencias de

anciáns, de cómo eles poden ser atendidos no futuro. Sen dúbida unha

necesidade das persoas maiores é a da Seguridade. Seguridade que para

eles se traduce en certeza de estar nuti futuro atendidos. Pero tamén esa

seguridade é transcedida para os fillos, no caso daqueles que os teñen. As

persoas maiores viven en moitas ocasións a vida dos fillos coma unha

extensión da súa: os problemas dos fillos son os seus, e os seus desexos son

para o benestar dos fillos. Unĥa necesidade de sentir que teñen aínda ^lazos
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coa familia e que poden participar das súas vidas. Nestes fragmentos dos

distintos grupos de discusión vemos un exemplo destes tres asuntos:

inquietude pola situación económica, polo futuro asistencial (residencias) e os

fillos. ^

- "Pues, todos los problemas de la vida. Cuando somos mayores: uno por los hijos que, que

están sin trabajo, otras que por un poquito de dinero que teníamos ahorrado, y pódíamos

ayudar a los hijos y ayudarnos nosotros y este gobierno, nos, nos lo quitó, todooo para ayudar

a la juventud, lo quitó todo para ayudar á la juventud, que debió haber quitado la mitad, y no

dejar a los ancianos pelados como nos dejó.

- Ayyy. ..yo no creo así.

- ^ Y no carecemos de todo? Tú te crees que con una pensión que nos dan podemos vivir. Si

pagamos algo de casa, la luz. ..yo tengo de gastos de casa entre una cosa y otra, que pago un

médico a parte, pero aunque no lo pague, eh! son 70.000 pesetas mensuales. Entre ocasos,

entre un seguro, entre una cosa y otra que lo necesitamos por lo que pueda pasar, ehhh?.."

(MANUAL/DAD) `

"Y también^aunque quieras ir a una residencia, hay mucha lista de espera.

Si, no es tan fácil entrar, que hoy por hoy están todas llenas.

Así que aunque tú decidas, a veces ni puedes elegir. .. que no .hay

Pues para tener una persona cuidándote no da la pensión. Y los hijos, ^no? Pues también

no van a estarasí.(T/TERES)"

- ^ "Otra preocupación por mi parte, pues. . . , ^

- Para nosotros, ya está, vamos. Yo es que estoy jubilada. .. nosotros ya estamos listos.

Ahora para vosotras, para los hijos. "(MANUAL/DAD) .

Coincidindo cos profesionais das actividades, aparece a necesidade de

ter saúde, de ser autónomos e non ser dependentes nen física nen

psíquicamente (antes xa falamos da necesidade de independencia económica).

A saúde é o arelo de todos porque asocian a ela ^ o feito de poder

continuar activos e úteis, asóciana á independencia, a non rematar séndo

unha carga para os fillos, oU confinados nunha residencia:
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"que non pode ser é ĉonvertirse nunha carga para os fillos.

Cuando no te puedes valer por ti, entonces eres una carga, antes no...

Si falla la salud, no sé, eso sí que da miedo. Que ser un estorbo... "(BERGONDO)

- "Pues, i que tengamos salud!. Esa . es la preocupación: salud, tener salud, salud para

poder vivir.

- Para poder vivir y poder ayudar.

- Sí, ayudar...

- Exacto, exacto, para continuar ayudando

- Sí, salud ante todo" (MANUALlDAD)

Como veremos máis a fronte (cando falemos da Vivencia da súa

corporeidade), esta preocupación pola saúde, é moi acusada no aspecto

cognitivo, as demencias, as perdas dé memoria. Apareceu tamén a

necesidade de ter actividade, de ter espacio para facer cousas úteis, que Iles

fagan sentir que aínda teñen vida e potencial. Aínda que recoñecen que ás

veces síntense cansas de levar tódala vida loitando, atendendo a casa, elas

continuan^ necesitando facer cousas necesarias: , ^

- `= No podemos parar, parar no... : ^

- Yo nó, no, no, no. Estoy haciendo miles de cosas, miles de cosas a/a vez, y eso que no

puedo de la columna...

- No, no, no. .. Dios mío

- Para mí no . es cierto yo tengo una vitalidad enorme, enorme. No todo lo que

quisiera. .. Para hacer más cosas en casa. .. Yo hago ganchillo, bordo, etc ^

- Ahí yo tambiénnnnn... ^

- A lo mejor luego vendrá e! declive, me oyes...

- Mira lo que te voy a decir, pero .. . ^ qué es lo que te gustaría? No hacerlo si pudiera ŝ,

pero que te gustaría, ^no hacerlo si pudieras? ^

- No, no, a mí me ^gusta

- Lo haces porque tienes que hacerlo ^

- No, no eso me gusta hacerlo, lo hago porque quiero ^ _

- Eso lo hago porque me gusta, porque lo necesito... .

- Si, yo también. ^

•

.
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a

- Bueno, claro que gusta. Yo sin hacer, aunque fuese multimillonaria, sin hacer, no

aguantaría nada, nada, nada.

- iQué horror!

- Ĉlarooo... vienes aquí y te distraes. Pero, ah ►►►, ah ►► r ► Hacer la vida diaria, diaria, de casa,

de tener que cocinar, de tener que trabajar...

- Y la tengo que llevar, llevo 40 años casada y la tengo que llevar. La comida, la casa, los

hijos y todo.

- Yo la llevo, pero también hay que reconocer que ya está uno cansado de eso

- Y crié las nietas, y también ayudé a criarlas, ^oiste? Y aun ahora... Y estoy contenta...

- Y es que bueno tener esas cosas.lniciativas y cosas.

- Yo aun nunca me pongo a ver la tele sin hacer nada. Yo tengo la calceta allí al lado. Y

estamos dale que dale... "(MANUAL/DAD)

Como comentábamos antes, esa necesidade de actividade, vai máis alá

de face-las cousas da casa, da familia. Queren tamén facer outras cousas,

como xa declaraban arriba e como repiten a_quí:

-^ "Tener la vida IÍena a todos los niveles, con el trabajo de casa. Yo estuve encerrada con

el trabajo de casa pero he vuelto a salir, vengo a pintura, vengo a guiñol. De alguna manera

lleno mi tiempo pero tengo lugar a todo. .

- Es importantísimo tener actividad. ^

- Salir del entorno familiar y hacer cosas." (TÍTERES) .

Xunto con esa necesidade de actividade, de facer máis cousas que os

traballos da casa, de relación social, apareceu unha necesidade de fuxir do

negativismo e apatía que ás veces recae sobre a vellez. En tódolos discursos

elas insistían que o que non querían era falar das penas, das enfermidades, dé

vellos...que a!í chegaban para sentirse activas, felices, optimistas. É unha

necesidade de optimismo, de alegría: ^

- "Ahora /o ' que tenemos que hacer es un día que sea e/ día del café (risas). No, no,

no...^isí! _ ^ -

- Todo ŝe andará .
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- iOye! Un día. . .

- Para charlar está bien

- Tomamos un mosto, unas pastitas, charlamos...0ye mira, me duele aquí, me duele allá,

tengo una vesícula estropeada...

- (Moitas falan á vez, respostando ^ unámimemente) i no, no! De eso nada

- De enfermedade nada ^ ^

- Non de eso non, de eso xa temos moito. ^

- Vale, de enfermedades nada" (BERGONDO)

"Aquí nadie habla de penas, ni de historias, aquí se habla del trabajo...

Y lo que yo observo es que, que, todas la mayoría, la mayoría se dá muy bien.

Sí hay mucho compañerismo." (TÍTERES)

- "Aquí no se habla de penas, que la gente de eso ya tiene mucho. Aquí es otra cosa, otro

ritmo...

- Sí mira, yo fui a otros grupos, y ahí empezaban con sus viudades, sus muertos... yo ahí

aun me deprimía más. Aquí la gente viene a hacer

- De .tristezas, de penurias, ya nada, de eso ya tiene una mucho. Lo que se necesita es

cosas para entretener, para tener más vida." (AUL.CULTURA)

De novo, o discurso e opinión dos profesionais ten moitos puntos de

coicidencia co revelado polas persoas maiores nas discusións de grupo. É

lóxico pensar que os grupos que se xuntabari para conversar pertencen a un

perfil determinado, son persoas que xa asisten e participan en actividade ŝ de

ocio. Por tanto é presumible que estas persoas xa teñan satisfeitas a súas

necesidades básicas e están nun estadio que Iles permite acceder á realización

persoal: son persoas válidas, non institucionalizadas e con autonomía

económica. Moi diferente sería a opinión doutros colectivos (institucionalizados
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en residencias, persoas ailladas na súa casa, etc.). Pero nesta investigación,

como declaramos ó inicio ( ver parte 0.2.^QUÉ SE PRETENDE?.

OBXECT/VOS) a nosa intención era Coñecer e comprende-la diversidade de

necesidades e inquietudes dos maiores que participan en actividades de

ocio na provincia de A Coruña.

Seus desexos e inguietudes son entre outros o mantemento da súa

saúde. Xa non é só unha necesidade, senón un aspecto que os moviliza a

desenvolver actividades. ^

- "Salud y nada más. Así tal y como estoy salud, es lo que pido. Lo demás ya no, porque

estamos bien.

- La salud, sí, es fundamental. ^

- (.. .)Mis inquietudes son ver a mis hijas, y que haya salud para eso precisamente...

- La salud es lo primero: pero ya parece una cosa primordial, el ver bien a tus hijos y tener

salud, eso ya es, ya es....

- Ya es unánime ^ -

- Síiii... ^ . ^

- Esto de las inquietudes termina con la salud. Porque hay personas que se amargan ellas

porque quieren, no se conforman con ló que tienen en una palabra. Yo como soy de buena

^ conformidad, (risas leves) pues me arreglo. Como sé que rio puedo más, ^ qué voy a hacer?:

ipues tranquilidad!. Porque rabie no me viene, y entonces...

- Saber controlarse y estar a gusto con uno mi ŝmo.

- Eso, yo creo que es lo mejor." (MEMOR/A) ^

^De novo, coincidindo coas necesidades, as persoáŝ maiores que teñen

familia, fillos e netos, movilízanse, motívanse para satisfacelos a eles. Os seus

desexos son o benestar "dos seus"

- "Yo vivo muy bien porque rebajé los años mucho con mis hijas, ^sabes? Yo vivo bien

con miŝ hijas, porque soy amiga de ellas, porque les hablo, porque me cuentan, porque me

llevo bien con ellas. .. porque me parece que es un momento precioso el saber como está

una la otra, e/ hab/ar con ellas por teléfono y que te cúenten... Y despues en ótra faceta,

Ana Rey Cao ^ ^ 397



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

pues así apagada, porque mi marido no quiere salir de casa, no le gusta, se queda en el

sofá. A mí me gustaba salir por ahí, disfrutar y... yo creo que en general, no tengo nada,

nada, náda que quejarme. En mi juventud nunca pensé estar como estoy, como ahora y más

como ántes. Tener unos hijos, echarlos adelante. .. i y qué más quieres!

- A mí me pasa lo mismo, tengo unos hijos estupendos

- Eso es lo principal sacar los hijos adelantes." (MEMOR/A)

Cando falan da motivación para asistir ás actividades, non deixan de

mencionar que para elas é un pracer estar facendo cousas para que logo as

utilicen os seus fillos, as súas noras, os seus netos...En todo momento

aparece ^ como motivación o recoñecemento da familia, o poder aportarlles

algo, por exemplo:

"Por moi chea que teñas a vida en casa, sempre é bo sentirse útil

Yo pienso que sí.

É importante que as cousas te saian ben, e facer cousas.

- Eu síntome útil cando me di á miña nora: "Eu necesitaba algunha cousá para esta

esquina" Bueno, pues a ver que vamos facer: "Mira, ^ queres que che traiga unha pintura, ou

que che faga aquello?" E as mil maravillas, eu lles vou facendo cousas. E síntestes que

^ estás facendo. Porque elas están traballando e non teñen tempo.

- Claro, que eles non teñen tempo a nada

- As mulleres de hoxe non teñen tempó.

E tamén é bo que ĉho diga o marido: que cousa máis linda...

Ou as visitas (risas)

Para min é útil, cando. alguen as úsa. E a eles lles encanta. ^.

Les parece muy mal si les compro algo, valoran lo gue yo les hago. "(BERGONDO)

Pero non é somentes unha inquietude de sentirse úteis para a familia,

senón tamén por elas mesmas. A inquietude de participar, o desexo de estar

activas, de facer cousas nóvas onde se superen a sí mesmas, onde sintan que

continúan sendo persoas, en crecemento persoal: ^

- "Seguir pará delante positivamente
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- Seguir viviendo, bien, distraído

- Hoy estoy bien, mañana Dios dirá.

- Hay que enfrentarse a la vida, porque sino...

- Porque sino haces así, te encoges, te encoges y no eres nadie... Y tú si te consideras

una persona tienes que continuar siendo una persona hasta la muerte." (AUL.CULTURA)

- "Porque yo me siento útil, para muchas cosas. ^

- No, no, no. .. hay que luchar filla. ^

- É a mente a que nos fai envellecer. Se non penŝamos, nos volvemos torpes e cada vez

mais, e é moi malo.

- No, no... hay que hacer, mientras se pueda. EI que pueda, que haga.. .

- Sí, sí, sí...

- Sin hacer nada no estoy.

- Además mira, sino tienes hijos, tienes sobrinos o nueras. .. siempre puedes hacer algo,

aunque no sea para ti, te sobra para quien hacer.

- Mira o que levamos feito aquí." (BERGONDO)

- "Para mí es una terapia total, a mí me llena los días, me llena la vida, me da fuerza

-^ Te arreglas; te sales, tienes un aliciente para venir, porque a lo mejor ese día pues te

ibas a quedar en casa sola. . ^ ^

- Además que te gusta ver a las compañeras.

- Siiiii. .. pasa un tiempo y tienes unas ganas de verlas

- Pues yo ^ ya. .. digo que este . ceritro lo único que tiene mal es el nombre: Club de

^ Jubilados, porque la gente piensa que aquí hay viejos, y aquí. hay más vida que en

muchísimos centros juveniles, porque te metes en cada sitio... y aquí ves que hay vida, que

hay ilusión, que ŝon personas que áliceŝ...ioye! Pues mientras me encuentre bien de salud,

voy a aprovechar, pues voy a hacer mucho de lo que no pudimos hacer. .."(TÍTERES)

Esta inquietude _ é un desexo, ás veces de aportar algo socialmente, de

busca-la trascendencia e o pracer da participación e recoñecemento social.^ . ._.. . _.^,
" Esto revelouse con maior evidencia nos grupos que xa estaban facendo unha

intervenĉ ión que Iles permitía unha troca con outros colectivos, que Il^és abría á

participación ciudadana: ^ ^
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- "La relación personal con los niños es lo mejor, ellos participan muchísimo en todo, les

encanta.

- Y los mayores también.

- Es una satisfacción pensar que les has hecho feliz a esas personas: de residencias,

niños. . .

- En las residenciaŝ, con otros ancianos es fenomenal

- Yo creo que les despierta, que les emociona

- Claro es muy bueno ver a otros.

- La tarde que nosotros vamos lo están pasando muy bien.

- Y a parte de eso la gente que vamos se anima a participar en el centro, porque ve que

aunque seamos mayores, porque aquí tenemos personas de hasta noventaytantos años,

que tenemos ilusión por la vida, y e//as están en casa sin moverse: " qué me duele esta

pierna" Y ellos nos ven tan activos que vienen muchos a asociarse de la actividad que

vienen.

- Además estamos manteniendo la tradición de los cuentos populares, y la trasmitimos a

los niños, para que no mueran. Y ya no están tan en la tele con esa violencia. "(TÍTERES)

Como vemos, as persoas maiores teñen desexo de rentabiliza-lo seu ^

tempo, de aproveitar para aprender novas cousas, para facer aquilo que Ile foi

imposibl^e facer cando eran xóvenes, ^porque non tiñan tempo, nen diñeiro, nen

espacio social. Agora síntense motivadas e con desexo de superación; ^de
,

crecer máis alá do que xa son. E un desexo de aprender:

- "Hay muchas posibilidades ahora para las personas mayores...

- Los centros, los viajes estos... ,

- Sobre todo eso que se abran a fuera, que no se queden en casa.

- Ahora con estos viajes, gente qué no conoció nada ahora se abre. Gente que no había

casi al colegio y no sabía leer incluso, ahora aprender. EI que tiene voluntad, a aprender a

leer y a escribir. Los viajes les animan muchísimo. .. Como no conocían más que_ su aldea, y

pasan parte de su...

- i Bueno Hombre! Se lo pasan bárbaro

- Sí, lo pasamos bárbaro ^

- Y todo eso, de hacer varias actividades es lo que te animas. Pues varias actividades

- Pues yo de mayor, en mi casa con los instrumentos de música, y de mayor, pues

aprendí a tocar el laud, aquí
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- Nunca és tarde cuando la dicha es buena...

- Pero es eso.. . no se te ocurre en cása teniendo los profesores aquí en el centro. Aquí

aprendí.

- También es que antes no tenías tiempo de estudiar...

- iComo no vas a tener tiempo!

- No antes, porque había que trabajár, atender el negocio.

- EI matrimonio trabaja... ^

- Claro, cuando eras más joven, tenías mi madre, tenía mi hija... y yo no tenía tiempo para

nada...

- Pero ahora sí, ahora sí

- Ahora soy un poco más loca, aprovechar el tiempo

- Sí, más liberado.. . "(TÍTERES)

A opinión das persoas maiores é moi mesurada e prudente. Elas insisten ^

na diversidade de características das persoas maiores. Non se homoxenizan,

senón que suliñan que as capacidades són unha cuestión que depende da .

historia de vida de cada persoa: .^ ^ ,

- "Las personas mayores no son todas iguales, caa►a uno es según se crió y vivió.

- A mi el término tercera edad no me gusta, porque somos, tendremos nuestros fallos de

mayores, porque ya no está uno como cuando tenía 20 años, pero también...

- Pero tampoco nos pueden llamar esas chicas ni esas señoritas... ^

- Ay.►.►!r►no... •
.

- Y eŝ una manera de definir... -

- A mí eso, .

- Eso es una cuestión de cada persona. Definir la juventud...hay jóvenes que parecen

viejos. ^ ^

- Depende de/ carácter. Hay carácter de persona mayor mejor que el del joven
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- Eso depende de cómo se fue haciendo mayor la persona, si tiene espíritu bueno 0

bueno. . . "(MEMOR/A) .

Pero a pesar desa defensa da individualidade, coinciden en situar á

experiencia como unha característica das persoas maiores. O coñecemento

acumulado ó longo da vida, apórtalles unha "sabiduría" da experiencia.

Experiencia que teñen vontade de comunicar, que disfrutan transformando en

consellos para os xovenes. Cando falan do feito de aporta-la súa ^experiencia,

fanno dun xeito animado e excitado, convencidos e satisfeitos desa

posibilidade:

- "Más que los consejos, lo que tenemos para dar es la experiencia

- Yo creo que el ejemplo diario de /as casas, que yo creo que más o menos todas las que

estamos aquí lo supimos llevar, .bueeeeenoooo...a la nuestra, Bueno a nuestro alcance, el

ejemplo de cada día, yo creo que está áhí.

- Y ellos fueron llevando ese camino más o.menos y yo creo que bien. ..

- Y mira aunque te protesten un día, bah...!!!!! Es que eres una pesada...pero yo creo que

en el fondo... .

- ^En e! fondo lo comprenden que es mejor." (MEMOR/A)

- "Pues mira tener la edad que tenemos y nos sentimos felices de poder valer a la gente

joven, precisamente, porque mucha gente joven, precisamente las asistentás sociales

dépenden de nosotras para poder hacer cosas. Y se sienten feliĉes, una persona tristé y

poder comunicarle toda la alegría. Y te sientes muy feliz, porque tienes aparte una obligación

de no estar en casa, porque me pasé un tute con la obra de teatro, dos días anterior a la

obra me acosté á las tres y media de la noche, pero aun así le dije a mi nieta llámame que

tengo que ir la guiñol. ^

- Es una obligación que está por encima de todo. Y te sientes feliz porque viene una

compañera desanimada y tú le dices venga mujer no te pongas así, es decir siempre^dando

a los demás. .: todo lo que tienes tú. .."(TÍTERES) ,

- "As persoas maiores poden aportar a sociedade moito, xa están facendo...A experiencia,

claro...A experienciá, sí ^

- ^A experiencia, eso é o primeiro.

.

i
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- E a sabiduría (risas)

- Como me decía a min miña nai: máis sabe o demo por vello, que por demo.."

(BERGONDO)

Eles valoran a súa experiencia "práctica" de vida:

- La práctica, la práctica.

- Si, la práctica. .

- Los estudios no, porque yo no estudié. Por eso me gusta la cultura general, y vengo.

Siete años u ocho llevo ya viniendo a cultura general. Vengo mañana. (MANUAL/DAD)

. Como acontecera coa entrevista ós profesionais (ver IV.4.3. Entrevistas

a profesionais das actividades, apartado 2.1.), observamos un discurso duplo,

paradóxico. As persoas maiores que nós entrevistamos síntense ^ con

capacidade para sentirse activás^ e integradas, pero tamén manifestan a

súa contrariedade coa realidade das persoas maiores que viven ailladas,

marxinadas... Elas perciben dúas realidades contrapostas, unha que presenta

a persoas maiores integradas e con capacidade para desenvolverse

plenamente na sociedade e outra colócanos na fronte das persoas

institucionalizadas, de baixo nivel económico ou cúltural, ou totalmete solitarias.^
As explicacións sería a:

- Propia actitude das persoas maiores que se transforman en seres

apáticos e inactivos. ^^ ^

- "Esa teoría se adapta a algunas pérsonas.

u
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- Yo creo que es para la minoría que se adapta...

- Sí es una realidad no para tódos. A nosotras nos contínua apeteciendo ser activas.

- Mi marido se queda así medio parado...

- Ay.^!! Ahora no lava ni el coche. Se queda en el sofá, viendo la televisión.

- Yo creo que a los que les pasa esa desgana, es que ya tenían esa tendencia, ya lo

tuvieron siempre...

- pueden hacerlo, porque las mujeres, por ejemplo no nos podemos jubilar nunca. ..

- ino! Son personas, creo más bien egoístas, porque hay muchas personas que están

como quieren. Sólo que dicen: que me atiendan que para eso les dejo lo que tengo y eso no

debe ser mirado así. Pero hay personas así, sin embargo hay otras que se mueren. .. i eso!

Santas. Y nada más. " (MEMOR/A)

"^ ^^A ► ^ ► Por ue no les da la ana^ ^ ^ YYYY.... . . q 9

Por pereza, por pereza absoluta -

Por pereza .

Yó ya llevo como 14 años, y todo el mundo puede ir a Gimnasia.

Porque están mejor sentadas en el sofá^ ^

Bueno y a parte de eso a lo mejor no, no tienen oportunidad, porque...

Sí, algunos no la tieneri

^Por qué no la tienen?

No la tienen! . - ^ ^

No, todos no la tienen" (MANUAL/DADES)

- As circunstancia vitais que os condean a un confinamento do que é difícil

sair. É o caso ^das persoas maiores das residencias, ou que non teñen

familiares.

"EI perfil de persona apática los hay en la residencia, que. ĉon la falta de comunicación, sobre

todo los hombres que ni se hablan en la comida, porque las mujeres áun hablan, pero los

hombres. Más los hombres que las mujeres. ^

Pero en centros como estos es diferente el pen`il, ellos siguen luchando, ha ĉer algo..."

- (...)Las personas que están incapacitadas sí que están peor...

- iah, sí! eso sí que estáñ más necesitados, en las residencias.(TÍTERES)
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As causas e razóns son similares ó exposto cos profesionais, polo que

non imos a extendernos máis.

Outro aspecto é a consideración social que eles perciben que están

tendo como unha mistura da imaxe que eles mesmos proxectan, e un excesivo

aderezo de homoxeneización na imaxe dunha "terceira idade" decadente,

enfermiza e institucionalizada. Reclaman a necesidade de ser vistos como

un colectivo plural:

- "las personas son personas, puedes tener 20 años y ser una sosidad, puedes tener

90años y ser muy alegre, o sea que yo no estoy de acuerdo con esas cosas que se dicen de

la "tercera edad" para..nada. .. . ^

- Muchos señores, pintores, músicos, etc. hicieron grandes obras de mayores, a los 60

años.

- Lo importante es la persona, si la persona es alegre, eso se queda en su vida, eso es lo

importante, no la edad, ^comprendes?

- Apatía hay mucha, pero no es por ser de la tercera edad..."(TÍTERES)

Do mesmo xeito qu^e recoñecen que existe similar tendencia a xeralizar

coa xuventude, e que^ ^a relación social con eles vai^ depender das

características persoais: ^ ^

- "Los mayores queremos tratar a la juventud como si fuesen todos iguales, en eso creo

que estamos a la par, no te creas. Muchas veces decimos: ino!, es que la juventud. Y la

juventud tampoco es toda igual ^

- iAy no! Igual nunca fue nunca nadie, ni mayores ni jóvenes.

- Y porque vemos una persona que hace cosas.. . es como decimos una oveja negra.

- Pero tú ves alguna cosa que no está bien y lo dices. Dices lo que entiendes de eso. Y a

lo mejor es lo que dices tú, pero ellos. .. Pero ellos nunca fueron ni serán iguales. Ni ahora ni

después.

- Pero tenemos la costumbre: iay ahora la juventudr ►!r ^ Verdad que sí?, iay no sé qué los

viejos!!! "(MEMOR/A) ^
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- "Hay genté joven que no quiere a la gente mayor, que dice: iBah, viejos!

- Pero non todos son así, que tamén hai quen gosta e moito.

- E o mesmo coas persoas maiores, que dependendo de cómo sexan, queren ou non

estar con xóvenes. Que os hai tamén que son gruñóns de caray..."(BERGONDO)

Outra dato que suliñan as persoas maiores é o xeito no que^ o cambio

social (mentalidade e progreso) afectou as súas conductas de vida, así como

as valoracións sociais das que éstas eran obxecto. Suliñan a maior

^ flexibilidade e tolerancia, a superación do estigma do machismo como

unha porta á liberdade da muller: ^

- Porque ahóra tienen cosas que antes no había.

- Yo digó, qŭe mejor antes, no a lo mejor en muchas cosas, que queríamos ir a un sitio y a

lo mejor no podíamos ir. Eso lo veo mejor ahora, que vayan que pueden ir. .. nosotros no nos

dejaban ir, que vayan a las cinco, seis de la mañana. No creo. ..(MEMOR/A) .

"Si porque estabas ocupada en trabajos menos gratos

O porque no tenías laŝ aptitudes. . ^ .

O el tiempo, ^no? Támbién el tiempo ^

A ver también quien antes podía decir que iba_ a hacer gúiñol, ^ entiendes?" (TÍTERES)

- "Pues, que ahora son distintas, la mayoría.

- Antes una señora de sesenta años era una vieja, porque a mí me la decían cuando iba a

trabajar. " (CUL TURA)

E tamén a maior calidade de vida no respecto^ á mellora . das

condicións de infraestructura doméstica:

- "Una tina de ropa, e irte para el pilón toda la mañana. Y esperando la comida, que qué

ibamos a hacer. ^ ^ ^ ^ ^

- Si la lavadora fue un avance... Y de que nos vamos a acordar, de cuando veíamos a

nuestros hijos: lavar poner a clarear al sol los pañales,

- Y yo nada como ahora no estuve nunca... ^

.
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cM

- Y ahora que, yo ahora estoy con mis nietos y yo JDios Mio! i Esto es vivir! Un pañal: al

polvo. (risas) -

- Y siempre venga, paña/es, biberones, venga esto lo otro, todos los años, todos los años.

- Templar las papas 20 minutos, ahora venga, templar en el microondas, venga!...

- Ahora ya te viene todo hecho ,

- Bueno mejor que esto nada

- Yo me acuerdo de antes que calentamos, tostábamos la harina en la sarten y ahora,

venga un potito y i hala! Listo. .. se perdía mucho tiempo. ..

- Bueno hombre...

- Yo no viví eso, que aquí cuando yo vine la gente trabajaba muchísimo y ahora no es así,

se está mucho mejor. Yo creo que la gente no se acuerda de nada.

- Ellas de menos a la familia que te falta...

- Claro y cosas así...

- Eso todo el mundo ^

- Pero el progreso se agradece .

- Toda la comodidad que te dá, cuantas más cosas tengas para facilitarte la vida mejor"

(MEMOR/A)

Pero tamén non deixan de lembra-las perdas de certos valores de

antaño que empeoraron a calidade da realidade social: a perda de humildade e

mesura, o exceso de materialismo, o ritmo frenético que xera o estréŝ pór unha

maior exixencia laboral ou de lucro, o incremento do vició...:

-^ "Yo creo que fuímos más felices que lo que son !os jóvenes ahora. Yo pienso que sí.

- Si yo también

- Dábamos más importancia a las cosas. Lo valorábamos más.

- Eso, como teníamos poco, lo valorábamos más. ^ ;

- Porque ahora tienen todo ^y ya no saben que apreciar, están aturdidos, entonces...

- Sí porque yo me ^ acuerdó que venía una fiesta.^.. y fíjate tú i la fiesta! Va a haber esto,

carne, no se que... - .

- Y estrenar el vestido, que hoy se estrena un Domingo cualquiera pero de aquella no,

había que guardarlo para el día de la fiesta. . ^

- Y andabamos todos, corríamos y andábamos felices y contento ŝ y ahora ino!

- Y ahora, ahora nada, es ya pasado de la historia

- Sí eso ya no lo hay
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- Y se disfrutaba mucho.

- Trabajabas mucho pero también disfrutabás muchísimo. Y ahora no.

- Ahora tienen esos juegos solitarios, y no les gusta jugar en el ordenador, y no se disfruta

igual. ^

- Ahora cogen el coche aunque sean unos metros, sentados siempre. Y tienen otra vida,

otra manera.

- Ahora es otra forma de pasárselo bien. Las fiestas ya no les gustan. Por los menos a las

mías. ^

- A las mías tampoco.

- Me contabá el otro día una señora que le estaba contando a su hijo como lo estaba

criando y él le decía que no lo creía. i Pero como tú ibas a hacer eso! i Bah! Mamá no me lo

creo. Y que no sé lo creía, como tenía que hacer eso. Y mil cosas que para ir a la escuela

hoy me tenían que poner la ropa a lavar ese día y secarla. ^

- Claro, la ropa había que estirarla.

-^ Con la plancha de /as brasas. ^

- Y que pesado era eso,,,de la plancĥa de las brasas

- Y el almidonado, ufffff. ..

- Como era así /a vida pues éramos felices, yo no tengo queja, pues de aquella que

tristeza: i no, ni mucho menos! Yo de aquella estaba contenta. Yo por ejemplo cuando me

casé viviámos en un sitio ahí arriba teníamos que. carrear el agua en una tina, que no

teníamos agua córriente, y fuímos para allí. Y ahora dicen: iay, nó se pueden cásar que no

tienen piso! Nosotros fuímos para una casa vieja.. . Y teníamos una cama, ur► armario, una

lareira, urí lugar para comer y cuatro cacharros allí y...así vivimos... (.. .)

-^ Por ejemplo antes, y esto ya hace mucho, las personas mayores estaban más

acompañadas, por el motivo de que la mujer no sálía como ahora. Ahora está mejor. Van

con sus maridos, que es con quien tienten que ir, entonces yo digo que los mayores somos

uñ problema, porque con ellos no podemos ir que haríamos el ridículo y dejarnos sólos

tampoco nos dejan de buena gana, y entonces ^que van a hacer con nosotros?

- Antes ^era preĉioso: los abuelos, los padres, los niños, toda la familia. .. i qué maravilla! .

- iClaro! Pero ahora cambió. Porque añtes la mujer estaba en casa icláro!." (MEMOR/A)

a
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,n.

A diferenza dos profesionais, as persoas maiores explicitaron opinións

máis vagas e imprecisas. Non teñen un discurso consciente elaborado, senón

que só algunhas pinceladas concretas que xurdén da súa máis inmediata

experiencia. De aí que revelen a súa prospectiva de futuro orientada cara

ós aspectos económicos e sanitarios: mellora das pensións, incremento

da cobertura médico-sanitaria e asistencial (residencias, AVD, centros de

día, hospitais, etc.) -

- "^ Y no carecemos de todo? Tú te crees que con una pensión que nos dan podemos

vivir. Si pagamos algo de casa, la luz. .. yo tengo de gastos de casa entre una cosa y otra,

que pago un médico a parte, pero aunque no lo pague, eh! son 70.000 pesetas mensuales.

Entre ocasos, entre un seguro, entre una cosa y otra que lo necesitamos por lo que pueda

- pasar, ehhh? (MANUAL/DAD)

- "Ahí pero no queremos en una residencia, no queremos... -

- Por eso, por eso (...) .

-^ Mira yo creo que a los mayores nos podrían hacer, bueno a mí de momento no me hace

falta que aún me ducho y hago mis ĉosas (risas), pero nos debían de dejar un canguro como

dejan a los niñós pequeños, Es verdad, es verdad. .. i oye! Que los hijos no van a estar áhí al

pie del cañón. . . "(MEMOR/A)

- "Lo que tenía que haber es más residencias, más facilidades, porque así uno está, que

^ no sabe que puede ser de ella...

- Pero es que hoy por hoy aunque tú quieras irte a una residencia, me pongo yo. .. ^ cómo ^

pago yo una residencia? Además, porque te voy a decir: cada día tengo menos ganas de

trabajar. . . ^

- Por supuesto; eso nos pasa a todas...." (T/TERES)
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Como aconteceu anteriormente no discurso revelouse unha reflexión

pouco profundada sobre ésta categoría. Podemos asociar este feito á xa

comentada ausencia de carácter crítico por descoñecemento dunha realidade

de ocio diferente á vivida. De xeito que ésta categoría (as tres en xeral) foi

moito máis rica en contido no caso das entrevistas a profesionais, porque as

persoas maiores aínda non teñen, en moitas ocasións, unha opinión sólida por

falta . de coñecementos e experiencias ó respecto. Razón de máis para

compremeterse no reto de crear e ir na frente con propostas de ocio máis alá

do que eles demanden: crear e incentivar unha nova tipoloxía de actividades

con obxectivos ideolóxica e educativamente comprometidos cunha finalidade

de formación trasceridente.

^ Alguns aspectos que comentaron que buscában nas actividades eran:

- Fomentar e animar á actividade, a^ ter máis iniciativa. Que as

mobilicén da pasividade para evitar o declive e o abandono. ^

- "Estamos nunha época . na que o da mente é moi forte. As demencias e iso venche

enseguida... -

- Bueno, eso venche igual... ,

- Pero bueno ^ ^

- Non ^eso igual non ven. Se tis fas algo para evitalo non ven igual. ..

- Ahhhhhh, ven, ven, ven. Se ten que vir ven.... .

- Non eso hai que coidalo " - ^

- A demencia..senil e o Alzheimer non ten remedio ^ ^.

- B^eno pero si estás eri actividade non é tanto, non.

•
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- Eu creo que axuda moito...

- Mira...axúdate a tí a estar ocupada.

- Non pensas tonterías, non colles depresións... ^

- Se non tes unha actividades, ^ Qué fas?

- Méteste en casa, en cama, alí soliña. E nada máis.

- Morres da pena.

- Se fas actividade estás obrigada a ir os sitios ^e pensar niso que tes que facer, porque

sinón estás na casa, e eres un mueble. .."(BERGONDO)

Facilita-la relación social, facer amigos:

- "Primero el círculo de compañeras, para, para relacionarse. ., y tener una convivencia con

ellas y encontrarte, pues eso, bien con ellas, no sentirme vacía ante mis compañeras,

- Claro despues de que conoces a la gente luego puedeŝ aprender de e//as

- Segundo, luego el ^ que me estimula para arreglarrne un poco para venir un poco pues

eso, para salir arreglada a la calle, y luego, pue ŝ eso, cantidad de cosas, cantidad de cosas."

(TÍ TERES)

"EI primer motivo salir de casita, pasártelo bien, y conocer amistades.. .

Hacer cositas... -

Hacer amigas, que por lo menos para mí es fundamental

Participar, participar de la vida de aquí

Y debía de participar muchísima más gente, porque es una pena realmente

Viene poca gente

Y es una pena, porque así nos conocemós más.. .

Todas venimos por igual, para estar con amigas... ^

Y a parte de eso porque nos relaja mucho,

Aquí venimos por relación... ^ .

Sobre todo. . . " (BERGONDO) ^ ^

- "Bueno, yo desde que estoy en actividades estoy mucho mejor, porque te relacionas,

hablas. .

- Sí, sí. .. sales de casa. Te abres, ves gente. Yo soy de mucho estar en casa, me gusto,

me conformo. Ya desde joven me gustaba, sa/ía ĉon amigas .pero tambieri despues desde

que tuve hijos ya no me preocupé de salir ^
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- Ay!!!! Yo lo hecho tanto en falta, porque mi marido no quiere salir, y a mí me gusta

mucho conocer sitios, salir

- Si, desde luego, eso sí que es necesario. Si pudiésemos salir más de la monotonía y de

estar así solas...

- En cambio vengo aquí y también me gusta hablar." (MEMOR/A)

- Ser entretidas, divertidas e lúdicas, como se aprecia en tódolos

discursos anteriores e neste mesmo:

- "También venimos porque los profesores son muy agradables.

- Ay sí! Eso es fundamental que nos hacen la cosa maravillosa.

- Pasamos con ellos muy bien.

- Yo no tengo muy buenas dotes, para hacer nada, pero vengo para ayudar, para estar

aquí con^la gente. Para leer en solitario me doy bien pero para labores me hes difícil.:.

- Eso depende de la persona

- Aquí somos un grupo de 15-20 personas nos apreciamos

- Hacemos fiestas

= Ay.^!! Nos lo pasamos muy bien...

- Somos ^ un grupo divertido. ..Auñ el otro día bailamos todas juntas. ,.(risas)" (TÍTERES)

- Movilizar pará un compromiso, un obxectivo vital, ter unha utilidade:

- "Es una : obligación que está por encima de todo. Y te sientes feliz porque viene una

compañera desanimada y,tú le dices venga mujer no te pongas así, es decir siempre dando

a los demás.. . todo lo que tieñeŝ tú. .. ^ ^

- Dentro. "(TÍTERES)

- "En cambio las personas mayores que venimos aquí no podemos hacer un voluntariado,

de ir a cuidar a otro enfermo. Porque somos mayores y no nos autorizan; ^ entiendes?

- Pero hay otro tipo de voluntariado, por ejemplo de áyuda a los pobres. Yo estoy ahí.

- Pero para cuidar a otras personas mayores. Porque las viudas sí, tienen autorización de

la Xunta.

- Y yo tengo necesidad de coláborar con lo que me manden.

- A mí si me dicen yo hago.

•,
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- A mí me hace sentir que valgo para algo." (CULTURA)

- Aprender novas cousas, e facer cousas que non tiveron

oportunidade na súa xuventude:

"Para aprender os bolillos tiñamos ilusión. Tamén é para aprender cousas .

Eso tamén é importante, facer novas cousas, que te tiren para adiante...

Cousas que igual antes non podías. .."(BERGONDO)

"Y todo eso, de hacer varias actividades es lo que te animas. Pues varias actividades

Pues yo de mayor, en mi casa con los instrumentos de música, y de mayor, pues

aprendí a tocar el laud, aquí

- Nunca es tarde cuando la dicha es buena...

- Pero es eso. .. no se te ocurre en casa teniendo los profesores aquí en el centro. Aquí

aprendí.

- También es que antes no tenías tiempo de estudiar..." (TÍTERES)

- "Estudiábamos en el comercio y al mismo tiempo cogíamos los puntos a las medias.

- Nosotros tiempo para nada, para nada. Trabajábamos.

-^ Ahora yo aquí aprendí a pintar, y me encanta. Y es algo que me mantiene viva."

(CULTURA) . . ^

- Tamén dan importancia as aportacións para ^ a ŝúa saúdé,^

suliñando a relaxación e tranquilidade que Iles aporta: ^

"Pero tamén para relaxarnos e facer cousas

- Asegúroche que a^Seguridade social aforrámoslle cousas, aforrámoslle medicamento,

eh? Risas

- É verdade, é verdade ^ ^ ^ ^ ^

- Moitas veces estás toda pocha e chegas aquí e desafogás un montón" (BERGONDO)

- "Y está muy bien, porque te hace pensár, a veĉes da dolor de cabeza

- De pensar, de pensar...

Ana Rey Cao '4 i3



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

-. Porque quieres lograr aquello que tiene que ser, pero a mucha gente no se da cuenta de

que es importante.

- Y también entretenimiento, y en relación a mi salud; gimnasia... Y yo vengo a mi pintura

medio terapeútico... Porque yo no estoy rompiendo la cabeza con otra cosa, y estoy en

activo. .. Y me encanta andar

- Ah ►►1 ► Andar es estupendo, s^" (CULTURA) ^

3.C.

CARACTERÍSTICAS

RELEVANTES

Fundamentalmente, xurdiron tres tipos de limitacións:

- Falta de tempo.

- Problemas de saúde.

- Apatía e falta de costume. ^

A falta de tempo, foi declarada polas . mulleres que asistían ás

actividades, posto que moitas .delas non só asisten a unha actividade, senón

que complementan o seu tempo de ocio con dúas ou tres, o que as imposibilita

para facer máis cousas. ^

- "Aquí no hay tiempo libre ^

- Tenemos momentos que hemos tenido tanta actividad que estábamos deseando como

los niños pequeños que nos diesen las vacaciones. (risas) ^

- A mí me ha pasado eso. Había cursos que de estar cinco días seguidos de venir aquí

estaba deseando eso, últimamente estamos deseando que me dieran las vacaciones.

- Lógico porque hay la vida de casa. ^ ^

- No es eso, . ^

- Es que hay personas que tienen más actividad qué otras.

r

•
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- Es que no estaba nada, nada vacía de tiempo:" (TÍTERES)

- "Yo no, no, no, no. Estoy haciendo miles de cosas, miles de cosas a la vez, y eso que no

puedo de la columna... ^

- No, no, no. .. Dios mio

- Para mí no es cierto yo tengo una vitalidad enorme, enorme. No todo lo que quisiera )

Para hacer más cosas én casa... Yo hago ganchillo, bordo, etc

- Ahí yo tambiénnnnn. .. pero ya no dá el tiempo para más, tantas actividades y la casa

- ^ No se puede más. (...) ^

- No podía haber más, haber más todavía

- Másssss!!!??? Todavía????

- Claro para mejorar siempre es bueno

- Tampoco, conocemos aún todas las que hay.A mí no me da tiempo.

- Pero si no podemos ni ir a todas las que hay, no damos abasto .

- Yo tampoco tendría tiempo para ir a más." (MANUAL/DAD)

Outra razón é que adquiren compromisos coa familia: coida-los netos,

face-la comida, atende-las súas xestións, etc: ^

- "Clarooo. .. vienes aquí y te distraes: Pero, ah!!!, ah!!!! Hacer la vida . diaria, diaria, de

casa, de.tener que cocinar, de tener que trabajar...

- Y la tengo que llevar, llevo 40 años casada y la tengo que llevar. La comida, la casa, los

hijos y todo. "(MANUALIDADES)

- "Depende, depende dos horarios, porque agora teño que coidar dos netos, do marido e

así non ten unha tódalas horas para vir. Hai moito para facer na casa...

- Sí, para facer hai sempre; sempre. .. "(MEMOR/A)

Os problemas de saúde son invalidantes para algunhas actividades

que poidan requerir de moita solicitude física ou mesmo que requiran de moito.

desprazamento. Neste apartado suliñan a limitación das persoas

institucionalizadas. ^ ^
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A apatía, é caracterizada como unha tendencia das persoas maiores a

rexeitar calquer tipo de actividade. Unha falta de interés por falta de costume

ou de educación no tempo de ocio que os leva o inamovilismo e a resistencia

pasiva.

- "Porque a xente non se anima, que están en casa tranquilos e quedan alí.

- A xente está parada

- Antes a muller tiña que estar na casa e traballar as fincas, e agora, a xente non se

anima, que non está acostumbrada.

- E aínda liai xente que lle parece unha tontería vir a estas actividades que nos vimos

- A maioría da xente, pensa que non é importante, que é tontería.

- Non están pola actividade, non aprecian.

- Están apáticas, é algo novo, que non se aceptan." (TÍTERES)

Máis acentuada é nos homes.

- "Igual no han tenido quien las ha animado,

- Y porque tienen apatía en un inicio

- Viven así en monotonía, es la rutina... ^ ^

- Yo conozco gente que les dices que estamos en guiñól, y se ríen y se burlan, mi marido

es uno

- Cada persona encuentrá una disculpa: i que voy a ir que es cosa de viejos!

- Los hómbres son más reacios a todas las actividades. ^ ^

- EI mío no viene, viene a la partida pero nada más. _

- Sí el mío tampoco viene." (TÍTERES)

- "Creo que sólo hay dQs hombres viudos.

- A mí me parecen que sólo participan para ir a los viajes (con tono de reproche)

- Sí, vienen dos o tres. Umberto... Va a teatro, a música, a canto

- Sí, es un señor encantador, que no tiene complejo de viejo. Porque los señores, les

pasa eso que no les pasa a las señoras, los hombres tienen complejo de viejos. Si viene

aquí de viejo. Y aquí vienen desde los cicuenta añós hasta todos los años, porque yo tengo

77. Y bueno, Umberto es un señor que estuvo jubilado antes de tiempo, e/ José también se

•
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tuvo que jubilar por causa del corazón, y el Venancio pues también lo jubilaron porque no le

convenía a la empresa no sé porque. Y le pagan, y se encuentran...

- Sólos...

- Se encuentran sin saber que hacer con su vida, que aún se encuentran jóvenes.

- Me lo decía a mí un pariente, que se aburría... .

- Yo también creo que es porque no se animan para nada. Por ejemplo en canto: van un

día o dos, y claro hay que repertir, y ya no vuelven. .. Se cansan, se cansan, se cansan

enseguida.

- Y nosotras como en casa hacemos un poco de todo, pues estamos más listas para esas

cosas. -

- Aquí los hombres que vienen son pocos, son pocos pero están integrados.

- Se dan cuenta de porque no vendrán más hombres aquí: porque se acomplejan ellos de

viejos. ^

- Y se quedan en sus casas, cogen el periódico, van a dar una vuelta a la herradura,

porque yo después de salir de aquí también voy a dar una vuelta a la herradura. .. y

encuentro grupitos de señores jubilados..." (CULTURA)

Como xa acontecera nas entrevistas ós profesionais, valoran moito a

calidade humana dos profesores como un aliciente para asistir ás actividades.

- "Además Carmen, hay que decir que es estupenda, que tiene una alegría que nos la ^

^ contagia a todas. . ^

- iAh! Eso sí, la profesora es estupenda, eso lo primero para venir, que sí fuese de otra

forma, ya no sé yo, pero ella no, ella nos lleva de maravilla.

- Vale mucho, vale mucho." (TITERES)
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•

`^ Y bueno? E logo non imos dicir da profesora, que ela fai moito para nós vir, que se .

fose ruin, non viñamos.

Bueno eso por supuesto

Sí, sí...la profesora buena anima, que no sólo lo que se hace': (BERGONDO)

Suliña-lo interese que amosaron para as actividades que favorecesen o

seu relax e traballo cognitivo como xa suliñamos no apartado no que falábamos

dos obxectivos (3.1.), ademais de que as poidan aplicar a súa e que aprendan

algo novo.

4.2.

. Teñen unha relación co corpo moi orientada a saúde primaria, é

dicir salvaguarda-la súa autonomía, manté-lo cor.po nun estado que Iles

permita ser autosuficientes. Esta apreciación é coincidente coa resultante^^da

entrevista a profesionais de intervención, ademais da manifestácións que as

persoas maiores fixeron cando se analizou a categoría "1.A. Necesidades':

"Hay que moverse, de actividad física ^

Yo hago yoga y natación ^

Yo ahora no hago nado , .

Yo hacía pero como me duele la columna cervical...

Nos preocupa la salud .

La mejor terapia es estar continuamente ocupado, no parar...

Sí eso es lo mejor, hacer actividades para conservarse...

Siempre en marcha, siempre en marcha.... 1
Animosas." (TÍTERES) -

-^ "Pois, para andar muito máis lixeiras, moito máis áxiles

a
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Estar muito mellor de saúde

Y los huesos, que te sientas despues de media hora mal...

Eu levántome pola mañá e non funciono, hasta que vou entrando en calor...

Para mantenerse en forma

Para los huesos y esas cosas que se atrancan...

Yo me levanto ella un robot" (BERGONDO)

"Y también entretenimiento, y en relación a mi salud; gimnasia... Y yo vengo a mi pintura

medio terapeútico... Porque yo no estoy rompiendo la cabeza con otra cosa, y estoy en

activo... Y me encanta andar

Ah ►1►► Andar es estupendo, s^" (CULTURA)

Ademais de suliñar e valorar positivamente os estados que Iles

aportan relaxación e benestar.

"Debían hacer unas rutas por ahí de dos Km. En grupo.

Sí de andar.

Ir en grupo en lugar de ir sólas o como vamos tú y yo, Ir en grupo, poquito a poquito., Eso

sería muy bueno

Sí, sí. .

Comunicarnos, fíŝicamente para todo.

Andar no muy apurado.

Claro a ritmo lento.

A mí me gusta máŝ eso que ir a tomar un café sólo, Yo préfiero ir eso, primero ir a dar

un paseo, y sí vengo cansada me tomo el café. Pero eso de ir sólo a tomar el café, a, mí

no me relaja tanto. .

Sí es verdad, así te cansas y luego descansas tomándo el café.

Ya nos^ lo dicen ^el médico: caminar y beber agua es lo más barató (risas) y así no

empeñamos a la Seguridad Social': (MEMOR/A)

"E encantaríame que houbese gimnasia, porque a necesitamos, pero unha gimnasia

para personas mayores.:.

Unha gimnasia adaptada . : .

Unha gimnasia para as nosa posibilidades

i
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Necesitámola. Eu quería vir a gimnasia, pero tiven que deixala porque non podía resisti-

la

Non aguantábamos esa gimnasia, era moi forte

O que pasa que a gimnasia ten que ser especial, porque eu por exemplo teño algo de

corazón, e entonces

Bueno, pero algo fácil

Sí algo suave para nós.

Unha actividade que non sexa con moito esforzo

Mira, porque eu vin e saín coas rodillas hinchadas. A chica era estupenda, eu éstaba

encantada con ela, pero.. . tanta exercicio

Yo tuve que ir al médico ^

Y yo igual, yo iba a un gimnasio pero no me iban bien los ejercicios.

Si hai unha ximnasia que sexa adecuada, pode valer para todas, ^no?

Non sei, non sei. .. "(BERGONDO)

Algunhas amosan interés pola súa estética, por manterse cunha

apariencia agradable.

- `Tamén sería importante manterse en liña...

- Bueno, algo. . . " (BERGONDO)

"Físicamente claro que me siento más mayor, pero por dentro no.

iCaray.^ A veces es agresivo verse la imagen

Mira, es que yo me veo a mí en el espejo y ya estoy acostumbrada y me veo bien, pero

las fotografías no las soporto ^ ^

Todas cambiamos fisicamente

Pero te sientes a lo mejor más joven por dentro que física.mente.

Pero a mí no me importa, el físico a lo mejor, es que yo que esté a gusto que esté

animosa, que esté tal, pero a mí, es como un decir que me da lo mismo ir chandall que ir

con un traje de cháqueta, que ir en tenis, que ir con unos zapatos bonitos. .. yo soy un

poco así a la buena de Dios como suele decirse. ..(risas)

No te importa , ^ ,

Claro, no te importa por ahí, pero depende....

Pero mira, claro, hay gente que dice: iAy. .. estas arrugas! Pues ojalá tengamos muchás

más, que será porque llegamos a más. ,

♦
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Bueno yo no soy así. A mí las fotografías no me gustan^
A mí si. ^

Me gusta y verme de cuando era joven y verme ahora, (risas) y me gusta recordar.

Ademáŝ es bonito ser mayor, bien que llegaste.

Claro, ser mayor es porque llegas, quien no llega malo...

Me acepto, me voy aceptando, pero. .. ^ qué quieres? No me gustan las fotos. Tampoco

me gustaban ya de joven. .."(MEMOR/A)

4.3.

LÍMITACIÓNS

Debido ás característica das reaccións das persoas maiores, concluímos

máis . útil facer unha interpretación conxunta destas dúas categorías. A

impresión xeral é que as persoas maiores non teñen moita convicción

nen entusiasmo por unha actividade dese tipo. Tras explicárllelas

características dunha actividade na que eles transmitirían a súa experiencia a

outros colectivos producíase un silencio ou desconcerto inicial. As respostas

nunca foron totalmente entusiastas, senón que as persoas maiores expuñan

ĉon preocupación as súas desconfianzas e medos a emprender un

proxecto que os colocase tanto cara o público.
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Non obstante todos suliñaban o seu gosto polo contacto-

interxeracional.

"Eso es muy bonito, nosotros empezamos aquí haciendo gimnasia con los niños, y fue

divertidísimo. ^ Verdad? ^ Que fue divertidísimo? Con los niños de 8 10.

Sí y nos reimos mucho viendo hacer esas cósas. ^

Y fue solamente, es que Io pasábamos realmente bien con lós niños. Éramos todos

iguales. Ya dicen que los niños y los viejos. .."(MEMOR/A) ^

"Nosotros aceptamos hacer actividades con jóvenes. Nos gustaría hacer con niños, y

jóvenes. Pero creo que ellos no tienen tiempo.

A lo mejor, depende del monitor, que sepa hacer la áctividad para todos.

Yo lo que sí haría, que. es lo más divertido es la convivencia con los jóvenes, porque yo

tuve una experiencia así. Y la gente mayor somos abiertos, y la gente joven no se

cortaba para nada. Y nos integrábamos mucho.

Hay gente joven que no quiere a la gente mayor, que dice: i8ah, viejos!." (BERGONDO)

"Y cuando trabajamos con los niños es estupendo, hay que . ver la carita de satisfacción

que ponen los niños

Sí eso es un. placer." (TÍTERES) ^

^. E tamén o seu interese en recuperar e traballar coa^ cultura tradicional,

otórgándolle relevancia a ese aspecto da actividade:

"Que no se pierda la tradición es muy importante

Nosotras todo lo que sea bailar y cantar, allí vamos (risas)

Nos parece bárbaro, eso de hacer de transmisores." (TÍTERES)

O temor é provocado pofa falta de confianza no seu potencial, eles

saben que teñen experiencia para aportar, e recoñecen o pracer da

comunicación interxeracional, pero o que os fai dubidar é a inseguridade en:

crer na súa capacidade para ser transmisores, nas perdas de memoria:

•

^.;
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e

"Yo, por lo menos, me apetecería, lo que pasa es creo que tengo tantas cosas olvidadas

que cuando las oigo, porque ^ quién es aquí la que sabe muchos refranes? Otilia y hay

a/guien más que sabe muchos refranes, me parece. .. Yo cuando se los oigo decir a ella

pues: "Yo ese ya lo sabía" pero. .. lo tenía borrado.

A mí cuando se me pone la mente en blanco no me sale nada, y despues a lo

mejor...empieza a salir." (MEMORIA)

O temor ás dificuldades físicas:

- "Yo eso ya no puedo que tengo las ruedas pinchadas (risas)

- A mí me pasa también que estoy mal de la rodilla." (TlTERES)

- "Pero ten que ser algo suave, que o corpo xa non está para moito.

- Ah esforzos grandes xa non queremos, i e qué xa non podemos!" (BERGONDO)

En definitiva, o proxecto interactivo ten que ser sustentado nun

traballo previo de autoafirmación e autoestima, onde as persoas maiores

recuperen a confianza operativa no seu potencial. .

SÍNTESES DAS DISCUSIÓNS DE GRUPO A PERSOAS MAIORES.

v 1.A^.

NECESIDADES

1.A. NECESIDADES

1.B.

DESEXOS-

INQUIETUDES

1.C.

CAPACIDADES.
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As necesidades expresadas son coincidentes ás que expuseron os

profesionais, coa salvedade de que eles colocaron en primeiro termo

a de relación social e despois a da súa saúde psíquica:

Mante-la súas capacidades cognitivas e físicas para ser autónomos.

Ter unha asistencia sanitaria boa e unha boa pensión (benestar

económico).

Divertirse, saír da casa e non estar aillados. A necesidade de

convivencia social. Evita-la soidade e o aillamento.

1.B. DESEXOS-INQUIETUDES ^

- O benestar dos seus fillos e familiares. ^

- Actualizarse co ritmo social actual (informática, entender ós xóvenes)

- Diversión, sentirse activos. Superarse, face-las cousas que non

poideron na súa xuventude.

- Ter unha boa saúde.

- Viaxar.

1.C. CAPACIDADES ^

- As mesmas que tiveron ó longo da súa vida. Cada un avellenta como

viviu. ^

- A súa experiencia é sa^biduría. Aconsellar, aporta-la súa opinión

experimentada das situacións da vida.

- Transmiti-lo coñecemento cultural dunha época que pasou e que tiña

valores moi importantes que hoxe estanse perdendo. A súa

conciencia histórica. ^

-^ Tranquilidade, capacidade para dar sen temor a"p.erde-lo tempo".

- O tempo de ocio é despois das obrigacións, que continúan tendo.

- A asistencia ás actividades apórtalles vida, realización persoal. É moi

valorado sair do aillamento.

•

e

•
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•

2.1.

OPINIÓN ACTUAL

2.A. OPINIÓN ACTUAL

- Mostran a súa contrariedade coa situación das persoas maiores que

se atopan en estados precarios: soas, institucionalizadas nas

residencias. Pero en xeral os nosos entrevistados considéranse ben

tratados pola sociedade.

- As causas da situación marxinal das persoas maiores é atribuida pola

propia actitude das persoas maiores (pasividade, apatía,

abandono...) e a consideración social estereotipada e falta de

valores.

- A sociedade ^ actual mellorou na consideración social da muller, na

liberdade e nas condicións de infraestructura doméstica

(electrodomésticos, productos de limpieza, etc.). ^

-^ Perda dalgúns valores positivos (humildade, esforzo, afecto familiar)

e proliferáción doutros negativos (consumismo, vicio, comodismo, .

. desapego). ^

2.C. PROSPECTIVA-FUTURO.

- Necesidade de ser considerados como un colectivo plural.

- Mellora-la cobertura da asistencia sanitaria e redes de residencias,

centros de día, así como xerar novas alternativas para as persoas

desvalidas. ^
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3. AC^I^VIDADES QE OCI^Ó

3 .A . 3 . 6 .

OBXECTIVOS LIMITACIÓNS

3.C. ^

CARACTERÍSTICAS

RELEVANTES

3.A.OBXECTIVOS

- Coñecer xente, estar acompañados.

- Facer algo no seu tempo libre. Evita-lo aburrimento. Divertirse.

- Facer cousas que non poideron na infancia e xuventude: maior nivel

de cultura, de experiencias (viaxes, excursións...), novas actividades

(manualidades, cursos, etc)

- Manterse activos, retarse a novos desafíos.

- Estimula-la súa saúde. ^

3.B.LIMITACIÓNS ^ .

- Aspectos de saúde física. ^

- Adaptación ás. súas capacidades. Eles manifestan que non están

preparados para facer certas actividades, alegando que xa son vellos

para adaptarse a novas cousas oú esforzos.

- Escasez de tempo e incompatibilidade de horarios. Continúan tendo

^ moitos cómpromisos coa familia, na casa... ^

- Aspectos económicos: non poden pagar. certas actividades.

- Escasez da oferta. Ou existen poucas prazas ou queda lonxe ou é

caro.

- Non Iles motivan.

3.C.CARACTERÍSTICAS

- Actividades divertidas e con relación socia^.
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Con beneficio para a súa saúde, que non sexan moi complicadas,

que pasen un momento relaxado e formativo.

Que poidan aplicar na súa vida.

Actividades nas que aprendan algo novo.

A importancia da calidade humana do profesorado.

4.1.

VIVENCIA DA

CORPOREIDADE

4.3.

LÍMITACIÓNS

4.1. CORPO

- Teñen unha relación co corpo moi orientada a saúde primaria, é dicir

salvaguarda-la súa autonomía, mante-lo corpo nun estado que Iles

permita ser autosuficientes. ^

- Están moi dispostos a vivi-la sua corporeidade, pero demandán unha

actividade moderada, non. brusca. Adaptada as súas capacidades

físico-condicionais. Non queren esforzos físicos. Prefere.ncia polas

situácións que aporten relax.

- Manteñen inquietudes pola súa estética. Queren ter unha apariencia

agradable.

4.2.VIABILIDADE. ^ ^ ^

- Estarían dispostos a participar, pero inicialmente amosan certa

reserva e dúbidas. ^

4.3.LÍMITES

- Eles amosan reserva porque:
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Os colectivos que interactuasen con eles deben ter interese polo que

eles teñen que contar. ^

Deben estar preparados para emprede-lo^ proxecto. Sen preparación

manifestan que non teñen nada que contar. _

O seu nerviosismo e escasa formación académica.

Deterioro físico e psíquico.

SÍNTESE FINAL

Interese prioritario pola súa saúde, que confirma outros estudos, como

por exemplo o da FIAPA a nivel Europeo (Deboise, 1996), ou en España

(Fernández-Ballesteros and Zamarrón, 1997), (INSERSO, 1990), (CIS and

INSERSO, 1998), (Bazo, 1990): as perdas de memoria, as depresións e as

demencias ou patoloxías físicas ou sensoriais que poidan condealos á

dependencia. ^

A necesidade de participación ciudadana activa, de trascendencia social,

de recoñecemento cultural non é moi forte porque o entorno no que se criaroñ ^

non foi propicio para xerar esa conciencia. De novo esta percepción . viríá a

confirma-los estudos de Kando, 1980 e Zuzanek, 1978, ^ que suliñan ^ á

ed.ucación ĉomo un bo predictor da participación (Deboise, 1996). A historia de

vida, marcada pola post-guerra, as carencias; a prohibición da

dictadura...Determinou ^un certo escepticismo e desconfianza nas actividades

de "voluntariado". A conciencia social máis afín á filosofía da.OIVG é un tipo de

conciencia non propia de certos sectores socioeducativos das persoas maiores.

Parece que o nivel académico de estudos condiciona tamén a tendencia

a prestar servicios como voluntarios a organizacións (Stone, 1985 citado por

Deboise, 1996). Creemos que no caso galego a interpretación non debe ser

•

•
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feita como unha primacía da solidaridade das persoas con estudos fronte ós

que non os teñen. Inclinámonos máis por pensar que a solidaridade das

persoas maiores desta época é entendida ^ dun xeito máis próximo e directo,

sen mediacións organizativas. Eles desenvolven a súa solidaridade no seu

ámbito familiar máis próximo, ou veciñal. A comprensión da función dunha

infraestructura social é o que quizais queda máis lonxe da súa comprensión, e

máis próxima á das persoas cun nivel de estudos máis elevado.

A diversidade das persoas maiores é exactamente igual ó resto da

poboación. A diferencia interindividual pesa máis que a intercolectivo. Non

obstante, debido ás estructuras sociais, xeneráronse nichos de características

comúns, que determinan en gran medida os seus estilos e hábitos de vida.
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IV . S . IN V ESTIGACIÓ N -ACCIÓN .

:

Posto que foi a partir da información recollida durante ^ o

desenvolvemento das sesións de intervención, é axeitado a modo de exemplo

ilustrativo, transcribi-las impresións recollidas no instrumento de ^categorías

autoreguladas e no diario dunhas das sesións (4-5-99) á que asistiron 8

señoras. A información xa fala por sí soa, e a interpretación e posterior

conclusión non fai senón sintetiza-los datos recollidos polos outros
,.

instrumentos. Cada liña corresponde a unha mesma persoa. Respetouse a

expresión orixinal, pero modificouse o acento gráfico. ^ ._

TÁBOA 40. CATEGORÍAS AUTOREGULADAS (ICA).: ^

COMUNICAR SENTIR PENSAR HACER

^ Me gustaría que ^ ^

AI estar en estas actividades ^
^ Me gustaron ^

conjunto veo a Estar a gusto con me ayude a no
^ mucho los

las personas con los trabajos que perder la
. ejercicios, ,

mas cariño, mas -- hicimos memoria que es
realizados

humanas. ^ lo que tengo

^ miedo .

^ ^ , , ^
^^

Ejercicio con los
Creo que es

Me sentí muy a Alegría y ^ pies y manos y
bueno para no

gusto y lo pasé encontrarme a - recordar
fallar tanto al

bien y contenta ^ gusto ^posiciones y
pensar.

gestos

Pienso que me Ejercicios

Muy buena : hizo bien que buenos ^.
Me ŝenti bien

relación estaba al físicamente y

terminar más ágil también mental
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para memorizar

Hacer esta
Pense que

Sentí emoción, acción es como
Sentí que la estabamos

^alegría y me sentí . una gran ^
compañía de mejorando en

muy relajación tanto ^
todos era genial muchos

acompañada . física como
aspectos

mental

No me cansé con
^ Fue muy bueno

Me sentí bien con Contenta con el lo^ que hicimos.
para recordar

el personal trabajo . ^ Fue muy
cosas ^

entretenido

Muy a gusto, es

^ agradable Muy a gusto. Pienso que es Hicimos cosas ^

trabajar con. mis Lo pasé bien divertido que me gustaron

compañeras. ^ ^

En lo que
Que la

Me sentí muy Pienso que esto hicimos hay
comunicación

. bien y muy
.
está muy bien mucho.

me parecio
.

relajada para la memoria movimiento y me
estupendo ^

^ encontré bien

Me sentí muy Que me sentí Me sentí muy . Me sentí bien con

bien con todo bien bien con todo los ejercicios
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w

DIARIO (4-5-99)

^^^. ^.^ ^ ^^.^

^^ii^^^eri^^ ^^a^^^^a Ga^ií^iXaaQe ^Ce rim,od ^i^u^z^-^a aa^^^^ ^^ze^,^a,^ e a

a^ -`a r^n^ai^^;c^e^ a^ ^^er,ta oo^^i^a.

^^iii^^;^cerixa ea^n^^ ^ae ^ce é u^n ^^er',ta ^e^ii^^;^r^►^e^ m,a^ a^éntoa^ e c^ a^é^^c;^6^n

.
^^^^c^irl^z. ^p ^a ^^aix^z ^rii^c^c^e^ co^ ^a,i^,i^z a ^r^i^^.^^c^. a^ ^ carL

ezce^^ir^te ^^ ^^ ^ .^^ e xla^ca . .

^. ^pa^,aatcz ^^^^^^z. Ĉ^u^^^iy^a^c ^e ^^^^^^a, G^^a e^aa^ ^CVm^^ a xaL a,e/ ^^ cza

^ce ^ixe u^ ^^,^u,^;a, ^iiu^^n,^a a ^,^^c^ea^^a ^^ia^a a•

aa^^^^ ^;ne^,taL ^p^^uz^^^-`a ^►^e+^ ^^a^xa a^uyme ^^^ ^^u'o. e^o^ra a ^^ii^^^,teQ..^^a^xa

^ea^a^ ^,aa^ ^ce ^ ^a^^ ^aa^cz ^ce ct^^ea^. c^ar^ ^^,eir^ ^ii^a^^i,m^z f ^xa .

^ ^^^^.
.

^. ^ao: cc^^i,o. é u^ eucce^^^r,te ee^^Yn^ ►^,to. t^x^z ^,a^enc^a-^a ^a .^

^^,^;^ ^ -^^^^. ^^ ^^;^^C ^^^. ^ ^^. ^^. ^^,^-^.

cauaad, e^^zn,^`a ^^^u^^^rrcod ^^tel ^^ ^ Gat^. C^ ^ aa^c^ii^ a

^^^c^c^^ece-`a ^r,oad co^ia e a aaz%^iza-`a ^ ^ aa/ . . a^ ^^r,^a

a^^^i^ca^o-, a a^c^i^ . .
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.2. ^e^^c^i^-^ a^ . ^^^ a.^iiu^^oa^ ^ a^ . C^^rii^^7,e^^^^i,^^a^a

é^ce 2^^e!c^r^ a^^c,!c^iia^a oo aa a^ ^ ^ e^u,e a Ga^a uirz a^ea^u^

a ^^ ^^z^ea^ uQOd. ^^^^,ai^ ^a ^rii^^►zei^^a ri^^ÚZÚ^n,^i^ ad ^ii^^u^czd a^ ^^iá^iarinae .

cu^^oQa. ^e Ga^2aa en v^^x, ^^u;^ú^rinde ^cce ri,^^^^-ca^2 aQ.

a^ ^ a^;^,a ^e a^da^^,lo- ^^^;^o^xCcea^^ ^ ezen^^, a^^ ^^^eQ.^^^^^^iaixa v^ x

u^ ea^á ^i^cu^a.• ^iua-^ a^ G,n^e a^ ^ c^e ^,c^n^i^ ód c^í,^ e^i^^m,oa. ^a

^^riz ( e eaÍîi^^rrr,a rin^^^^ ' oa- ĉái^,o6, ^e ^r,é ^o-^ac^-^a Gáz^a^a

a^ii^er',^a ^,^,^xe a^^ c^a ecu^^ceix^a euĉ^irr,^a éa^a ca ^ie ^,a^yxe a^^ ^a

^^ ^^^^. ^^^-^. ^^.^^. ^ ^;^ ^^ ^: ^^.

,,,

^. ^^^ en ^^. ^e ^^^^. ^ ^. ^^. ^^ ^,^^. ^^ ^n^ a ^

a^^ii^ e ^;^ca,c^a ^er,c

^n^riña ca,^c^ eu ^^xa

^^
^r,a ^n^iyr,a caaa ecc ^u^xa ca^z ^izao^r^xcz. C^^,G^^c^^,te c^G "^r,a

fp^^ai t
e ,

^^ vea toda^ai es^^ndo .

ii
a^ G^cc^i^,^e ^2a 7nri^,a cada etc ^^^xa, ^^, e

^ fv̂ iirzcr'̂ zia fa î/,cc aG^u^a con ĉrac6^^, îen`°' a

.

^. ^pa^a u^^ia Ga^aca u^c xea,̂a a a^cG^ a^ e a eu^^u^ica. C^ ^Ozvae

ó^caL ^cce a^^ea^ j^ixa ^á coá a^atoa. ^iñcz , ^^C^x^z ^^ ^^;^aix,

^rii^^ ^e^^ce-^aa^ ^ cauaaa^.
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5 ^s^^^^% t^. ^^^.. ^^^. ^^^ ^ ^^^.^ ^^

^^f^^^ Ĝfiax ^cé^ ^p^^^uzxo^ a ^ .•^^ez^^ce ^z ^^r,á^ e

é^^^^^ e^^y^^ce á^^^x^z a^^zexain ^^ i^ecea^.

6. c^^,^z^^. ea^►'^,^^^aa.. ^o^ tr^^n,oa^ c^7,^ia ^^zC^z ^a ^cr,^a. ^ad ^c^ x^^o.

^t^^;^:^0.. ^^t^, ^. ^^ ^^^ ^ t^^y^. e ^^^o^a. ^. ^6a. ^.

^e^^,^c^i6^r^ e e`cz 2^ck^rz^a a e^2^i^ e a^^Ca a^^Géc^u-^oa^ Ga^n^óa^.

^4imd P/!^ GG%mCZa^ Ctiy^i^^^^,d, C^iI?,fl^Q/^ C^ C'G ►'i,Y^(l^ ^?,^I/j2 e^é7Y:E%iZ.̂d.'

^z ^v^^,a , a,^^ii^^G^^ai^^;^r,^a,^, a,^ Gatcaa^ ^Ce ^^^amod ^^;n^, ad^io^ci^e^

c^ ^;n^ ^^,^xe a^;^,ea^. C^ xe^u^^ou m,a^ ^iro, e a xe ^,^,^xe a

rin^ti,oo^á^^c^^z ^e ^^e^^^c^rivod, c^e ^^-^a a^Lé^,c^ ^,^^xe a^o. G^rc^^a, ^ car^

a^á^^^aixrz ^;^e^^.

^pama ^^ ^^z^rraa-`a ^eGa^^ ^e a^ c^ ^^ioa^-r,^ í^e ^^

aea^ó^rC.

^^C^^^ C^^-5-99^ ^ . .

C-^^ ea^C ^^é^áx^c^z e^é^/ ... ^^^^^^ c^ i^^ii^^^c^ó^r^ é, a^^áid

. ^^i^ ^^. ^ ^ ^^ ^ ^^^. ^ ^^^ ^ c^l/^̂ ,t ^ ^ c^^
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,
ii ii

C^ . Ĉ?px^r^ o^ta ^►^cc^^^. C^ G^ .^p ^^i^,r',oaa e e^^a^iua a^^z^a^a.

^^n^-^a e^^,^cr',áiz ^ ^eua a^. ^^^iXaaa,^ ^^ca^oo^ a^ c^rL ^;^o^r^la^ima

carz m^^a. ^pxea ^u,e a^^e^^^0^^m,^z c^e a^riuf,^-^a ^nc^^^^^cme ^,^,^ e^z ^ii

e ^^,ea^;^^zc^e ^ ^ ^ é co^^oo^a-^a na^^ú^ca.

^pac^a a^a, ^ ^^ii^ ^,G.^c^ym,e ^;^ ^e^G^^^i^a e co^ra ^^C^xa ^ ^^^ ^ á

^^^c^io-. ^o^ro ^^r,o- ^^ a^ ĉ^^me á a^^3ro. ^^.^^a , ^^ixa en

^^^^,r,á^z ^a m,a^^^cz .(p o^i^^uaix c,o^n^,a rxd ^ii^ao.czd caad ^u,e

r^n^ii^^a ^n^^ii^rinae , ^,^^yxe ^a ^?,6^aa Ga^a ^z ^ ^^^ae í^a

^u'c^^^^' ^p^ ^iiu^^,^^cen, a^ ^^^ ^^^^z xca . C^^a ^^c^xe a^ec^ ^ce a

_ ea^. ^pxeo- ^ce é ri^^i^^ e á^ r'.aa^ ^cce , eaad e^^ii^^

í^e ^uz^uiiuz^^^i^ac^e e a^ ^^c^,e^ ^ a^^^z e^^^xy^^^aíx^,̀e c^a ^eai,6^. C^^^

táa a^ ^rr^e a^riiu^^2er'^^a ^z^. C^6 xiáad ^e ^^ca^^i^ ^^2k^^^ ^^^^xaj2 t^ ^^iia^Z%u^

eal ^ ^h^. C^ ^xéa ^cce a ^r,oaa ea^i^u^uii^ a^ ^éai^ é ^ ^ ^p^^v^^ ^ . ^ ^a xi^a e a

a^^r,ó^rL a^xe ad ^^a^ a^ tou^a, e^ascfia ^^. ^o^ ^aa ^,a ^ G^►c^,^a

^^^ ^e ca^^i ^ e cá ^e ^^^^U^e á o^a a
i^.

^a ^

^ii^^^^a ^^,^i^^^^rc a^ía vu^u^in,^`e, á. a^x c^^^,a ^^^,a ^ce ^r^ ^xa, e`a,^

ca^ea^z^^ u^r^ia ^^zcr,a. C^^;nri^r,a^ii^c^f̂ c;i,6^ é^ce er^^ m,a^ ^m ^r,a

e . V^^^tiixe a^rrtQaair^ u^r^ia 2^c^^,^ ^rr,o^^m,e a a^ii^^ ou af ^cy^ x é a^

^cce a^ ^n^n^rc' _ ^
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^^^^ ea^ii^u^e^a a u^L^;^za^^^a^c^ cz ^cí,cz a^uctaea^imc^ a^ ^ e^a.• .

- Gr^ ece^ ^Gy,^^7/nóe ^e^^^6 e co^l2 6, G^^ze ^ x^a

^^h^ii^^^,c<',^ ^^^c^^e 2^^. G^ Ga^^h^u^ii^ a^cí,^z z^^,/a.

^u^ixa aa^^ecta ^^r^,o^^á^,te.• .

^ci^c^^^ ^^r^^^rixe a a^a^ec^a a^ ca^^z . C^ac^^^i ^^c^ ^cce ^r^ é

^^ii . ^o^r^ ^ ^ ^^aaiiuc^, ^^n,6^ ^u,e ^ a

^, ^^^,^cti^nte ^^^^z^uii^z ^^ic^xa ^,z^ e ea^ ^ii .

^ ^. c^^. a ^^ ^^^^^^ -^ ^t n^. ^^^^^.^ ^^ ^

ta^.. c^^ ^ ^^ ^. ^^^ ^^..

C^^a é uira ^z^ta, c^ ^a .• ĜxC^?.

C^^a ^n^c^ó'^i^i^a ri, ►̂ ^ai^`a^e. ^a^i^Ca ^ c^ .^ ^^ii^a ^e Ga^^^z^e ^ ^,^a^ó^nd.•. ^

ĉ ^te xt.

r

i^u^ixo- ^v^ii^a /1.a ^ix^a ^z xe^^zoa^^ a a/ ^xa.•

. - ĜCp ea ? ^

C^^x^Ca^ c^aua^ ^^^oa a ^^e%ueLa^éG^ir^a e ^,ar,^aL. .

C^^^ ^ce a^ó^,a^ ^, a^u%ueL^ ►^o^ax e Ga^.

ipan^ta exxa, mé en^c^o^ii^ ^ce ád i^ecea^iou^a a^c^e^ a^^rr,a,a^a e c^^i,xcca ^^^^ia ad

^^^xaaad a ^^iaixa ?^e^a^ixaix ^ ad .
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•

^ C^ ^e ^^^iiu^naa e^í^;6^^^, co^na^^e^x^ ^ a^O,c^ e^c ^e Ga^,^^^cua

^i ^^Ca^xa ^^. i^ e^^uz^^ ^►^e^^ e u^r^ia ^Ytá^ a^

^^/aa. ĉr^ ' ', é u^r^ia lo.c^ ea^ii^^éa^aj^^xa e`aQ. ^e ^ e^z^^i^o^xa

^eu ca^r,o- a^ ^^a ^.^r,^uii^e cu^^,oQO-. ^ ^^^n^, ^^eair^ e^e xrir^.

n C^^oa^ xea^toa^ c^a caaa ^,a^ mo^ ^^^,c:G`G^0 ^. G^ ^e ^iiuze^ z^^o^c ^;^ca^a a^^iemo^^ca, e á

car^^^^ea^ ác^C^ioa^,tiua^^u^xcz e^aa^ o^o o^r^.at,p,^.cP^

ad ^iuen á ^'z^a. ^^a ^^^ ^^zn,te ^►^,ec^a ad

xí,ad^^^^aa., Ga^ma^^C^xa G^-^ a^n,^e a a^ii^^iz. C^^cz ^i^n^^z a^ia^^Ú^f ^, a

n

^í,a ^n^ a^ ^ 2^^u,ci^a a:G^a a G^ad ^e ^^x ^^ ^,i^zz^ ad

. ^pauQaa. ^,^^cGr^^ e a^^%i^aa.. . . ^ ^p C^^C^C-i Ĝ̂̂ ^^C^ C^^

^.^pC^^^Ci2Ĝ^p^^C^

C^a í^e /^^,^i^-^ e ^arz. C-i^^ ^ia,^ ^ce ^ ^^C^xa ^

co^ii^^e ca ^rii^^^rna a^ ^a ^e ^^í^^^^iPiz, ^a ^u,é o^ae7^^?. ^e^a

xa ^;^ eaa ^^a^^ce a^^^ica,ae a^eu ^^^^ . C^a^ ^

ne^^^^Clirzaói ^

' ^ ^ ^^ te a^ ^ ed ^^O^^irr.o-.

GYeaa. q,^ce ^^^n g.,^ ►u^^ia ^. ctu^a^ q,cce na^^^i^c^a;cm,ad. cJ^^^iixe ^e ^,^i^%r^^uc^a ^,ár^. cd

Go^^.^ ^a^e, ^;^,tía^ca, etc.

s

Ana Rey .Cao 437



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

c^^^^/^^

u^^ia vn^, Ĝau ^?.

ii . ^ ir
rfue eataa acGiuia!cí,c.̂ea aa aeti°c îit f ,-

IV.5.1. INTERPRETACIÓN DOS DATOS -

É importante lembrar que esta interpretación vai dirixida a respostar ós

obxectivos formulados na parte 111.3. (Instrumentos utilízados ^ nas fases

preparatorias e de traballo de campo): .

_ . _ . .. __ _ _. _._.. _ .^.. ^ _._._ ^. _ . - .^ . .
'^t d d ^ d int re es das " ersoas maiorés ^n n as e e so as ema p .oneceme

Deseño dun programa de intervención a través da motricidade que

.

responda ós resultados (necesidades, demandas e recursos) obtidos ná^

investigación. ^ ^

Pero debido ó carácter aberto, .dinámico e emerxénte da investigacion,

os datos relevantes non relacionado con estes obxectivos tamén son

presentados. ^

DEMANDAS E INTERESES DAS PERSOAS MAIORES:

A presencia da familia é unha constante. Aínda que pode non pareĉer un

dato significativo para a nosa intervención, é unha variable que condiciona a

dirección^. dos seus pensamentos e os seus intereses. Cando teñen familia

amosan un interés continuo cara ela, colocando ás veces nun segundo plano 0

seu` desenvolvemento. Analizan moito o que poden aportar da súa persoa para

a familia. Isto corrobora outras investigacións que "muestran la relevancia que
. .^.. .

dan las personas mayores a sus relaciones familiares como fuentes de ayuda

para su funcionamiento diario" (Rubio Herrera, 1995). A dispoñibilidade para vir

á actividade é princi.palmente condicionada polas demandas que poidan xurdir
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do eido familiar: visitas dos netos, face-la comida para os fillos, coida-los netos,

etc. Aínda que noutra liña, o papel dos maridos tamén é un aspecto a

considerar. Confirmando as observación feitas nas institución sobre a

maioritaria participación femenina (coincidente con outros estudos publicados)

nas actividades dinámicas, as mulleres en matrimonio, amosaban tamén unha

responsabilidade "maternál" con respecto ós seus maridos, que na maioría das

ocasións "queda na casa vendo a tele". As súas obrigas familiares co coidado

do marido, "atendelo"^, é unha realidade cultural, que hoxe por hoxe fai que

moitas mulleres sexan "coidadoras" dos seus homes, de hábitos de ocio máis

pasivo. ^ ^

O que máis destacan, con entusiasmo e en primeiro termo das sesións é

o sentido lúdico. A risa, a diversión, a alegría parece actuar como unha terapia

que valoran moito. Nas súas manifestacións verbais e escritas o suliñan

sempre: "Nos hemos reído cantidad", "muy divertido, muy divertido". A

satisfacción e evasión que aporta o sentimento catártico da risa. No

instrumento de categorías autoreguladas (ICA), na categoría "SENTIR"

destacan as expresións que suliñan a emoción da "diversión", "alegría y me

sentí a ĝusto". A risco de semellar unha interpretación en exceso subxectiva,.

percibimos unha "ganas de pasa-lo ben" encubertas. Ás veces semella que

adopten unha postura inicial de recato e mesura polo rol asignádo, pero que

detrás dese hábito hai unha enerxía e vontade de diversión inmensa, que se

desata moi fácilmente cos activadores lúdicos iniciais da sesión. ^

Unha presencia constante: a preocupación polo deterioro psíquico.

Mesmo parece como se tivesen asumido o estereotipo da vellez "chocha", e

tras él se agochan á hora de mostrarse reticentes a determinadas actividades.

É unha "vellez aprendida". Son continuas as referencias ás súas perdas. Por

iso sobre o"FACER" e"PENSAR" e"SENTIR" da actividade (rexistrado no

instrumento de categorías autoreguladas), , a maior parte das expresións fan

.
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referencia ó positivo de estar traballando "ejercicios buenos para la mente", "es

bueno para no fallar tanto al pensar". É claro que hai que ter en conta que esta

actividade foi demandada xa por este motivo, o que fai previsible a presencia

deste pensamento en relación á actividade: "Me gustaría que estas actividades

me ayude a no perder la memoria que es lo que tengo miedo".

Asemade, a preocupación pola saúde é un punto de referencia para a

súa atención. O interese que amosan cando unha actividade é percibida cómo

de benéficio práctico para a saúde é enorme. As enfermidades comúns: dor de

espalda, artritris, desgaste óseo, hipertensión,^ diabetes, etc. son referencias

de interese. Calquer imput que poda axuda-las a prever e combatir é ben

í►

recibido. O éxito dos exercicios que son amosadoŝ coa compresión do seu

obxectivo, é porque elas os perceben como trascendentes ó sabe-la aportación

para o seu benestar (físicó; psíquico, social ou afectivo,. aínda que é mais fácil

no nível físico e psíquico). ^

Moi en relación coas continuas referencias á vida familiar (espacio ónde

atopan a súa función social) está a inquitude pola apertura á.vida social, a loita

contra o aillamento e soidade. As persoas que non teñen familia, destacan este

^ ás^ecto dó`mo o estímulo principal da actividade. Moitas manifestacións e

conversas desencadeanse cando as persoas comezan a. contrastá-las causas

de non estar máis en relación. O contacto grupal que provoca a actividade,

xera unha atmósfera de benestar na relación social que provoca pensamentos

nesa liña. No ICA, as manifestación con respecto á categoría "COMUNICAR"

valoran positivamente a relación co grupo: "Al estar en conjunto veo a las

personas con ^más cariño, rr^ás humanas'; "Muy buena relación'; "sentí que la

compañía de todos era genial °"me sentí bien con el personal °, "Muy a gusto,

es agradable trabajar con mis compañeras °"Que la comunicación me pareció

estupendo". Estas actitudes de apego á familia ou de necesidade de estar
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acompañado, non fan máis que suliña-la relevancia da función social na vida.

Non é so, estar por estar, senón estar para algo: un arelo de ser úteis.

En relación a súa resposta á actividade, observamos dúas

peculiaridades:

Estímulo ó falar de sí e ser escoitadas. O pracer que experimentan

nas actividades que elas toman voz activa, amosando algo de sí

mesmas.

- Estímulo pola satisfacción do logro de ser capaces de aprender algo

novo.

Con respecto^ ó primeiro ponto, é unha tendencia a"xeneratividade", a

comparti-la súa experiencia vital. Amosan un grande pracer polo reencontró

persoal coa lembranza, coa súa vida: "Fue muy bueno ^ para recordar cosaŝ ".

En ocasións a actividade programada era "modificada °, ou "interrumpidá" (non

nun sentido negativo) pola introducción dalgunha historia persoal, da iniciativa

das mulleres para comezar a lembrar un aspecto da súa vida pasada, compartir

lembranzas con outras mulleres. Esta identific^ación atopada na súa historia de
^

vida fai que amosen unha gran satisfacción. Tódalas historias, comentarios,

coñecementos, eran relatadas tendo en nós, ás profesoras, as principais

destinatarias.. Elas dirixían a súa explicación co desexo de facernos partícipes e

coñecedores da súa vida. Cando esas experiencias eran recollidas

documentalmente, o esforzo pola súa parte para aportar precisión e calidade

no relato era maior. Ás veces é a emoción^ por reencontrar ese pasado no

presente, un pasado que forma. parte da súa persoalidade. ^

Esta tendencia á expresión persoal fai que en moitos momentos xurdan

dificuldades para traballar en equipo: individualismo e egocentrismo. Existe
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i

unha falta de "tacto colectivo", empatía. As persoas non acostumadas á

actividade social teñen dificultade para percibi-la necesidade da manter un

ritmo de conducta grupal diferente ó individual.

Con respecto ó segundo .punto, acontece que a novidade despértalles as

ansias de autosuperación. A posibilidade de formación e desenvolvemento

persoal é para moitos algo que perceben que Iles foi negado na súa vida por

circunstancias adversas: traballo, falta de recursos, a familia...e que hoxe

gostan de satisfacer para sentirse mellor con elas mesmas. Non obstante, hai

que ter moita mesura nos novos estímulos, pois esa "incopetencia aprendida"

ou "vellez aprendida" fai que amosen moito medo a retos que se Iles antoxan

inaccesibles. A cotío . ĉlaudican prematuramenté, apelando ó paquete de

significado lexitimado sobre a vellez: "iso xa non é para vellos". O estereotipo

funciona en ocasións activa e coaccionadoramente sobre elas, como refuxio

para non ter que afrontar un reto que supón esforzo ou posibilidade de fracaso.

^-Nesta liña, a^ posibilidade exposta de un proxecto de interactividade con

outros colectivos, non entusiasma moito inicialmente. Obsérvase unha

reticencia ou reserva ó afronta-la idea de ter que expoñerse en público porque

non teñen seguridade sobre o que poderá ser. Cando realizamos actividades

de expresión pública intragrupais arnosan xa inseguridade, pero o mesmo

tempo é un estímulo para elas. Están con gran disponibilidade, acéntuada ó

utiliza-los medios de gravacióri audivisual e audio, que Iles permite ter unha

retroalimentación máis pormenorizada.

Un aspecto maravilloso que fai esta intervención un pracer persoal

inmenso é^ a calor humana que estas persoas desprenden na actividade. Son

inmensamente agradecidas e afectivas. Manifestan unha naturalidade,

sencillez e humildade mói por riba dos condicionantes sociais da "norma" e da

"moda". Sabemos que esta circunstancia non é común a tódolos colectivos,
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dependendo moito da súa persoalidade, estrato social, económico, estado de

saúde, etc... ^

- Finalmente observamos que teñen: gosto pola música como activador de

actividade, grandes diferencias de nivel cognitivo, maior lentitude na

compresíón das consignas, atractivo polas pelotas e materiais manipulativos.

SÍNTESES DA INVESTIGACIÓN ACCIÓN

. A modo de sínteses presentamos a seguinte táboa: ^

Táboa 41: Sínteses da investi ación-acción ^

ORIENTACIÓN VITAL '^ARA A FAMIL'IA: ' SENT^RS^` U S É`

^I PORTARLLES FELICIDADE.

CONTINUO POLA SÚA SAÚDE E MEDIDAS ` PARA DETE-LO
,

DETERlORO FÍSICO-COGNITIVO QUE TERMINE COA' SUA AUTONOMÍA.

RELACION SOCIAL APREC/ADA P4L0 PRACER DA COMUNICACION E

ESTRATEXIA PARA VENCE LO ILLAMENTO.

PREFERENCIA POR:;TRANSMITI-LA EXPERIENCIA DA SÚA HISTOR/A DE

VIDA.

A FORMACIÓN E DESENVOL:1/EMENTO PERSOAL COMO RETO E^

ESTÍMULO. SATISFACER INQUIETUDES INACESIBLES DURANTE A SÚA

VIDA PREVIA.

ESTEREOTIPO DE SI MESMAS: APELAN A VELLEZ. CLAUDICAN

PRONTO SE PERCIBEN UN RETO CON MOITO ESFORZO E

:

•
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^- DIF/CULDADES
.^ :,

. Ó PUBLICO. '

DE EXPRESIÓN PÚBLICA. MEDO A PARTICIPAR CARA

TRABALLAR EN EQUIPO: INDIVIDUALISMO `E

^ MOI AGRADECIDAS. SENCILLEZ, HUMILDADE E NATURALIDADE.

DE TACTO

ACTlVIDADE.:

COLECTIVO. ESCASA PERCEPCIÓN DE RITMO DE^.

^ D/FERENCIAS DE NI VEL COGNI TI VO.

^ LENTITUDE NA COMPRESÍÓN DAS CONSIGNAS.

^: `^ ATRACTIVO POLAS PELOTAS E MATER/AIS MAN/PULATIVOS
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á

.

IV.6 . DEBATE CRÍTICO APRECIATIVO .

Como resultado final desta análise de datos xurde o noso programa de

intervención, froito da triangulación operativa para dar lugar a un programa de

intervención (ver 0.2. Obxectivos). O mellor xeito de presentar este resultados é

como unha invitación a un novo debate, á configuración dun novo problema a

ser investigado. Non son datos "concluíntes", senón resultados previos a un

novo "Debate crítico apreciativo" (DCA), sobre os que^ construir un novo

cuestionamento. Respostas que nós abren a novos e futuros problemas a

indagar. ^

Comezaremos dando resposta ós obxectivos da investigación

formulados na introducción (o. 2. Obxectivos): Programa de intervenĉíón e

Resultados do proceso metodolóxico. ^

Se a nosa investigación comezou cunha motivación persoal tamén

finalizamos cun resultado do proceso persoal,. producto dunha mudanza

troquelada ó son dos acontecementos do periplo da investigación. Esta

modelaxe é ubicada nos "Resultados do proceso persoal ".
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IV.6.1. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN.

"Se olvida demasiado que el hombre es imposible sin imaginación,
sin la capacidad de inventarse una figura de vida,

de "idear" e/ personaje que va a ser."
Ortega y Gasset.

IV.6.1.1. RECURSOS

Os recursos operativos que dispoñemos á hora de desenvolve-la nosa

actividade xurden da análise do entorno próximo urbán e semiurbán, como

unha ferramenta excelente para facer que as actividades sexan percibidas

como propias, cercanas e significativas. Apelamos á creatividade, á

reconversión e ó respeto pola cultura tradicional, e sobre todo respeto polas

súas preferencias e gustos (que emerxeron nas entrevistas e observación).

As persoas maiores viviron en moitas ocasións unha situación social ben

máis difícil á de hoxe (son a xeración da "Guerra Civil" e da España da pos-

guerra), e quizais por iso durante tódolo proceso da investigación amosaron

valores como a mesura, humildade, capacidade de economizar, ^ a

racionalización ante o consumismo voraz e á artificiosidade instaurado hoxe na

nosa cultura, o amor ó patrimonio cultural e histórico vivido...en definitiva unha

capacidade para valora-las pequenas grandes cousas que conforman a nosa

existencia cultural. Eses aspectos non foron vividos significativamente por

moitos dos xóvenes e nenos de hoxe, criados nunha sociedade do "benestar" e

"sobreprotexidos" por uns pais que quixeron darlle os fillos aquilo do que eles

careceron. Se conseguimos actividades que recuperen os valores do

tradicional, do entorno máis próximo, do patrimonio cultural e histórico, dos

recursos esquecidos, da capacidade de reutilizar, de reciclar, de economizar,

estaremos cumprindo varios obxectivos o mesmo tempo:

•

.
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^^ Valoriza-las actítudes e habilidades que as persoas maiores .

posúen no relafivo a racionalización e aprecíación das

posesíóns e recursos.

^ Introducilos nunha dinámica de conducfa coa que eles

encontran /azos afectívos, po/o que supón na súa historia de

vida a educación na escasez.

^ Transmifir ó resto da sociedade unha mensaxe de humildade,

de racíonalización e va/ores de vída máis cualitatívos e menos

consumistas.

^ Aprender dos maiores os Valores, actitudes e procedementos

de vida para vivir satísfactoriamente con menos.

^ Lograr supera-lo rechazo que moitas persoas de idadé

encontran, o^despilfarro^ que se está a facer nalgunhas

íniciátivas públicas ou políticas. Eles queren participar dun

xeito de vída acorde á educación que recibiron. ^

^ Víabiliza-la íntervención, facendo que sexa asequible a máís

poboacíón, sen restricción presupostarias ou de

ínfraestructura.
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^ Desenvolve-la capacidade creativa, ó ter que encontrar

alternativas ós usos cotíáns das cousas.

O material debe ser sempre un recurso da actividade, e non a actividade

un recurso do material existente. ^

TÁBOA 42. MATERIAL PARA INTERVENCIÓN

MATERIAL NON ESTRUCTURADÓ

• PELOTAS DE DISTINTOS'
N

: TAMANOS `E PE505
` n VA505 DE
'

IOGURTE, PAPEL OU

PLUMA5

XORNAIS E REVISTAS
,

BOTELLAS DE PLASTICO

e

.

PLA
,
STICO

,
PAPEL HIXIENICO

n PICAS E PAOS
,

BOLSAS DE PLASTICO,
n CARTONS E CAIXAS

TRA`PO5
COR^EL

ESPUMA
• RODAS ^ENZOs
n SACOS FOLIOS .
n TOALLAS VASOIRAS,
n ' SABANAS` CHAPAS bE BOTELLAS
^ CA DEIRA 5 PEDRAS PEQUENAS
• MOEDAS PANOS DE CORES
n PINTURAS n AREA
n PAPEL DE EŜTRAZA n AUGA

n MANTAS n GARBANZOS, FABAŜ , E OUTROS
TUBOS A LIMENT05
TRONCOS n^

t. N

CACHARROS DE COCINA

Tódolos materiais buscan ser: ^

Multifuncionais, adaptables a diversidade de necesidades, atractivos,

ecolóxicos, económicos, fáciles de conseguir, estimulantes, non estereotipados

é qŭe fomenten a creatividade. (Trigo, Pedrido, Sueiro, & Vázquez, 1995),

(Trigo, 1995)
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.

.

Non existe un lugar específico, calquer espacio pode ser válido para

desenvolver unha actividade con persoas, aínda que sempre haberá espacios

máis propicios que outros. O que non é axeitado é xustifica-la inactividade por

ausencia dun espacio concebido como estándar: pavillón deportivo, ximnasio,

aula magna... Aprendamos a Ser persoas creativas e a vivir con naturalidade.

Aproveitemo-los espacios que nos brinda o noso entorno, sen deixarnos.

cegar pola artificiosidade uniformadora da estética comercial.

OS ESPACIOS DA ENTIDADE:

Salas de actividades multiusos: Lugares de usos múltiples que sexan ^

algo^ máis que salas valeiras e asépticas. Transformar unha aula nun lugar

cálido e afectivo, nun espacio humano, é darlle vida coas nosas aportacións.

Estas poden ser propias da instalación (cuestión de construcción e deseño)

como é a cor (cores cálidas e non agresivas que inciten á participación...), as

formas (sen aristas bruscas, nen construccións perigosas... ), o tamaño da sala

(acorde ó número de xente, espacios moi amplos e valeiros son moi difíciles de ^

facer acolledores...), a acústica (sen ecos que distersionen o son, con boa

transmisión da voz...), a temperatura (evitando as temperaturas extremas,

buscando un clima preferentemente cálido, pero con posibilidades de

ventilación). Ideal é que a sala teña un equipo de música instalado.

Os espacios uniformados (pavillóns deportivos, pistas de atletismo,

canchas de deporte, laboratorios, salas de "x"...acostuman a"condiciona-la"

actividade por suxestión. En lugar diso, fagamos que os espacios sexan

flexibles para facer diversidade de propostas segundo ós ñosos intereses (Van

Lierde, 1996). .
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É idóneo dispoñer dun espacio amplo sen obstáculos, ou polo menos

que sexa posible separa-lo mobiliario sen dificuldade. Por iso é sempre

aconŝellable comprar mobiliario lixeiro e resistente ás mudanzas. Paredes con

pintura ou paneis onde poder pendurar cousas sen perigo a deteriora-la

pintura, chans que se limpien facilmente e que permitan camiñar descalzos

(non abrasivos), portas amplias para facilita-la entráda de materiais, teitos non

moi altos nen moi baixos, nos que sexa posible pendurar cousas'.

No noso cuestionario; a frecuencia de salas de usos múltiples foi a

tónica xeralizada. É difícil imaxinar un centro ou institución que non dispoña de

acceso a un espacio (aula, sala, salón de actos, etc.) no que desenvolver unha

actividade. ^

OS ESPACIOS ABERTOS:

A cidade como motor de cultura e^ coñecemento (contido afectivo e

cognitivo):, itinerarios culturais, jimkanas, paseos, visitas culturais... As persoas

maiores non son alleas ó seu entorno de vida. É na cidade onde se

desenvolven, onde van a manifesta-las súas capacidades, onde Iles

corresponde vivir. Ten un gran potencial de actividade, que como é coñecido

polas persoas, favorece que a súa implicación e posibilidade de participación

activa e reflexiva sexa moito maior. As experiencias exitosas noutras cidades (e

tamén na Coruña, no Parque Europa con "Coñece A Coruña") onde as persoas

maiores se transformaban en guías turísticos e culturais son o mellor exemplo.

E necesario abrirse ó exterior cando estamos falando de incentiva-la

integración na comunidade, a superación do "estado de guetto" e"segregación"

no que se poden transforma-las asociacións, centros e institución exclusivas

' Cando falamos de "pendurar'; normalmente estamos facendo referencia a pegar cousas nas
paredes e tellados durante o desenvo/vemento da actividade, como poden ser papeis,
guirna/das, paneis, etc. Acostumase a realizar con adhesivo ou con cordas atadas a pequenos
cravos. .

•

•
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•

•

para persoas maiores, que realizan as súas actividades a porta pechada. Do

contrario pódese caer no risco dunha perda absoluta de relación coa realidade

(que é moitas veces necesaria, pero en exceso prexudicial).

Non debemos esquencer tamén a inclinación que amosan por camiñar,

como actividade física e social moi saudable. .^

Por cidade como espacio, debemos precisa-las seguintes variantes:

^ A rúa: as prazas, as instalacións lúdicas abertas2

^ A infraestructura cultural: museos, bibliotecas, centros sociais, salas

de exposicións.

^ A infraestructura comercial e de servicios: centros comerciais,

supermercados, bancos, caixeiros automáticos, estacións de transporte

público, institucións públicas, servicios sanitarios.

^ Os ambientes naturais: parques, xardíns e praia.

Tal vez sorprenda a mención á infraestructura comercial .e de servicios

como espacios de .desenvolvemento da actividade. A causa é que nestes ^

lugares as persoas acostumamos a desenvolver unha grande cantidade de

"xestións", que é necesario actualizar e mesmo ás veces "desdramatizar". Esa

é a función que ten incorporar estes espacios, onde poder desenvolver

actividades que fagan familiares estes procedementos dun xeito lúdico e

informal, un paso importante para perder ese medo ou "incompetencia

2 A este respecto é importante suliñar que é un bo xeito de supli-la carencia de insta/ación_ de
xogo tradiciona/ das entidades para persoas maiores. Na provincia da Coruña é moi frecuente
a presencia de insta/ación de Chave e Rá. ^
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aprendida" a que ás veces condeanos esta sociedade cada vez máis

repleta de procedementos tecnolóxicos e rutinas burocráticas.

A función de realizar actividades na ĉidade (lugares públicos), obedece

tamén ó achegamento social, no que as persoas empezan a percebi-la

actividade das persoas maiores como algo máis que xogar ó dominó ou ve-la

T.V. Ademais de acostuma-las persoas maiores a exposición da súa dimensión

pública. Finalmente, e a longo prazo pode cumprir un efecto de publicidade e

de chamamento á actividade doutras persoas maiores.

O medio natural fora da cidade: O campo como estimulador e

relaxador: marchas, roteiros ecolóxicos, festas e encontros lúdicos. Incorporar

na programación algunha actividade organizada é sempre un excelente motivo

para o encontro social e persoal coa natureza. Os beneficios para a saúde da

actividade no medio natural non teñen discusión, sempre e cando se atenda ás

necesarias medidas (carga física da marcha, problemas de insolación,

deshidratacion, temperaturas, etc.), como así demostran xa algúns estudos

(Buettner, 1993).

Acostumamos a reglar e artificializa-las actividades facendo que en lugar

de cumpri-lo obxectivo de achegarnos á comunidade envólvannos nunha

^ realidade ficticia e artificiosa de ocio "extrasocial". Creamos novas dimensión

de relación en lugar de favorece-la integración nunha mesma sociedade. A

transferencia do que se realiza na actividade debe procurarse pola similitude e

relación das dinámicas coas conductas que logo imos desenvolver en

^sociedade: ^por qué non utiliza-los elementos cos que vivimos como estímulos

para o lúdico ou o educativo?: ^

.

a
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^ Os acontecementos da vida de a cotío como desecadeantes de

aprendizaxes: o banco, o caixeiro .automático, a cociña, a compra

diaria, o supermercado, o recibo da auga...

^ Explota-los circuitos culturais da.. cidade: visitas con obxectivos a

museos, xardíns, charlas, festas, etc. ^^ ^" ^

O PRINCIPAL RECURSO: A SÚA EXPERIENCIA. Intervir coas persoas

maiores, é aceptar o que eles teñen para ofertar: a súa sabiduría, a súa

experiencia de vida. Non imos agora falar da función que cumpre esta

perspectiva de desenvolvemento da actividade, porque xa foi comentado

dabondo, e será aínda exposto nas "Claves da intervención".

IV.6.1.2. AS CLAVES DO NOSO PROGRAMA DE

INTERVENCIÓN ^

Como resultado da nosa pesquisa concluímos que o programa de

intervención coas persoas máiores debe:

^ATEÑDÉ-LAS DEMANDAS DE EXERCICIÓ F1SIC0 DAS PERSOAS

MAIORES.
,w

Non dun xeito aséptico, senón compresivo. Os estudos demostran como

a saúde é importante tamén na súa dimensión subxectiva. Como a xente

percibe a súa saúde é o condicionante principal no eido psicosomático

(González Felipe & Skurek Soler, 1995). Por unha banda a saúde subxectiva é

a variable operativa para construí-la nosa imaxe persoal (con tódalas súas

repercusións para a autoestima) e por outra banda, é a variable operativa na
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construcción da saúde integral (lembremos que a saúde é interacción: os

fenómenos biolóxi ĉos, determinados en gran medida polo noso sistema

nervioso e cognitivo, pola nosa actitude mental). ^

A actividade motrícea debe procurar que as persoas perciban e sintan as

implicacións positivas para o seu organismo. O exercicio en sí non vai procurar

unha mellora na calidade de vida da persoa. O que si vai lograr ese obxectivo é

a interiorización significada é consciente dese exercicio, desa . actividade

trascendente. Todo exercicio debe ter un obxectivo declarado, ^ unha

intención coñecida para a persoa maior. De aí a relevancia do diálogo e

comunicación entre o profesor e as persoas maiores, da elaboración

consensuada das sesións, da participación activá nas actividades máis alá da

execución autómata ou de repetición de modelos. Ese tipo de ^exercicios son

para "consumo de tempo", pero non consiguen reestructura-las persoas nun

novo clima de vida.

•

Teñen inquietude por mante-lo seu estado de saúde física nun estadío

que Iles asegure a autonomía (Deboise, 1996). Amosan interés polos

exercicios ou propostas que favorezan o mantemento da súa independencia

física, ou mantemento dunha actividade diaria normal. Non ten moito sentido a

mellora física máis alá do que subxectivamente constitúa a neĉesidade para a

realización plena da súa vida.. Entrenar grandes atletas, formar anciáns

musculosos, maratonianos infatigables ou capacita-los para levantar 90 kg. non

ten sentido3, igual que non ten sentido en calquer outro núcleo de idade (pero

este sería outro discurso, para outro foro). Procuremos favorecer no organismo

físico as mudanzas e procesós necesarios para manter un corpo estructura que

responda ó corpo sistema. É dicir, mante-las capacidades motríceas á medida

dun equilibrio físico-psíquico.
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ESTIMULA-LA MfM4RIA`'E`PREVE'-L0 DECLIVE COGNITIVO.

As persoas queren coidar da súa cabeza, porque teñen medo a perde-la súa

capacidade de raciocinio, a notarse incapaces de controla-los seus procesos

psíquicos, a dexenerar nunha perda de faculdades e habilidades mentais.

Estas perdas son asociada por eles á senilidade, á decrepitude. As actividades

deben "estimula-la súa mente" dun xeito significativo, encontrando a utilidade e

beneficio específico de cada tarea. Non debemos caer no erro de trivializa-las

nosas actividades cara un "entretemento" para mata-lo tempo, pero tampouco

debemos confundir este empeño con "intelectualizalas" ou "racionalizalas" ata o

extremo. Non se cofunda este discurso como unha negación da actividade

lúdica do home, do xogo polo xogo, do disfrute afectivo e social que procuran

as propostas que teñen como único fin divertirse. Esas actividades son

necesarias, posto que cumplen unha función reequilibradora no humano, unha

enerxía revitalizante polo humor, un estímulo positivo cara a alegría e a

felicidade, únicos estados anímicos onde o humano consigue adoptar actitude ŝ ^

e conductas constructivas, de vontade, de ánimo.

A mistura sabia dos ingredientes é o único remedio para lograr unha boa

comida, de igual xeito a persoa maior, require na súá vida dunha mistura

equilibrada de estímulos para ir satisfacendo tódalas súas dimensións, que

interactúan unhas coas outras. Se nos dispoñemos^ todos a pensar nas

alternativas á soidade dalgunhas persoas maiores nun día triste e deprimido,

tal vez cheguemos a unha solución aínda máis desesperanzáda. Pola contra,

se afrontamos ese problema dende un estado anímico eufórico e alegre (o

propio despois de vivir experiencias lúdicas e de xogo) seremos capaces de

vislumbrar alternativas creativas, con posibilidades de acción, e o qué é máis

importante, ganas e emoción para enfrenta-la utopía realizable. .

3 A non ser que exista por propia convicción unha disposición interior hacia ese obxetivo
determinado, que podería se-lo caso de persoas maiores adicadas aínda o deporte ou por un
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En definitiva a actividade ten que combina-los diferentes tipos de

procesos mentais, do hemisferio esquerdo e dereito, para que desa

sínteses máxica xurdan os procesos creativos que movilizan ás persoas a

vivir nun mundo que ansían mellor. As actividades deben ser lúdicas, con

finalidade en sí mesmas, e tamén con finalidade trascendente para a

actividade máis racional e de pensamento lóxico e crítico.

.

.

Rr _ ^.^.. __ _ ^ . ._ _ _^ . ,^.
ECONECE-LAS VIRTl1DES E FAĈULDADÉS PR^PIAS DA SÚA ETAPÁ

As persoas maiores atesouran no seu interiór unha ánfora moi prezada.

Teñen na súa memoria cristalizada, e, o que é máis importante, na súa

ĉonducta exteriorizable, un conxunto de experiencias atemperadas polo

sentimento humano. Non ten moito sentido que cando estas persoas participan

en actividades de ocio, olvídese esta característica fundamental da súa

existencia. Tódolo mundo fala da importancia da estimulación precoz para os

neonatos, de procurar unha variabilidade de estímulos que desencadeen os

procesoŝ de asimilación e adaptación nos nenos, de colaborar na

estructuración do pensamento abstracto con retos atractivos e

significativos. .. Parece que cada etapa da vida ten unha atención pedagóxica

considerada coas características potenciais das persoas. Pero, ^sucede o

mesmo coas persoas maiores?. O discurso coñecido por todos "da gran

expériencia das persoas maiores", do "respeto que merece a súa traxectoria

vital", da "inmensidadé de coñecementos contrastados na práctica da súa vida",

da "sabiduría práctica". .. ^onde está reflexado nas actividades de ocio

desenvolvidas para eles?. Parece que a^"imaxinación" dun neno de 6 anos é

"encatadora", a"rebeldía" dunha rapaza de 16 anos "auga nova", o"idealismo"

reto persoal.
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.

dos xovenes de 20 anos "esperanzador"...tódalas idades do humano son

comprendidas, valoradas e apreciadas polas súas particularidades que son

aceptadas como virtudes. As pedagoxías, as persoas e a sociedade

reestructuranse en torno ás súas demandas e necesidades. Pero coas persoas

maiores parece que a. situación non é a mesma. O estereotipo de "vellos

contando batallas", "de pasivos observadores", "de testarudos reaccionarios"

constitúen a proba dé que as súas peculiaridades non son xulgadas co mesmo

criterio comprensivo que nas oútras épocas da vida. ^Por qué non considerar

estas persoas como "persoas con moita historia para explicar", con

"tranquilidade para transmitir", con "experiencia contrastada na vida",

con "valores tradicionais para reflexionar"? Como confirman as

investigacións (Kerka, 1999) un xeito de estimula-la súa creatividade é creando

un ambiente seguro para manifestarse sobre o seu coñecemento.

Na nosa sociedade de consumo, que camiña (ou mellor dito; corre) cara

un dominio fugaz e hiperactual dos coñecementos, procedementos e actitudes

máis innovadoras (o único válido é o que está "a última"), parece que non hai

lugar para os valores propios do humano. O humano non. pasa, nen se

desfasa como os sucesivos programas informáticos. Mal camiño levamos,

cando estamos xerando sistemas de valores que atentan contra o noso propio

^ equilibrio psicofísico. Non se trata de adapta-las persoas maiores ós tempos

actuais, ós novos valores. Non queremos ser reaccionarios, pero ó noso

^ entender, aínda que as persoas maiores poidan asumir este cambio non

cremos na súa procedencia e lexitimidade dentro dun proxecto pedagóxico

comprometido cunha sociedade ^humanista. Non ten sentido tentar adapta-las

persoas maiores a uns valores que consideramos .. inadecuados. As

intervencións _que se .realicen coas persoas maiores camiñan tamén . a un

cambio. Pero o cambio é aquel que volte facer revaloriza-las persoas por riba

. das cousas.
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"E que iso non é útil..." "E iso...^para qué sirve"...Estamos cansos

de escoitar estas perguntas de marcado cariz cuantitativo. A resposta é

simple: sirve para facer feliz ás persoas, sirve para facernos máis

humanos, pero cualitativamente humanos.

Tódolo mundo (e na nosa intervención profesional, e incluso na nosa

vida persoal o temos comprobado) gosta de ser escoitado, de ser recoñecido.

Esta realidade parece acentuarse coa idade (os teóricos falan do fenómeno da

"xeneratividade"). Non é cuestión de empezar a valorar "cuantitavamente" a

tradición, a experiencia, a convivencia. É cuestión de aprender a"valorar" polo

sentimento que xera en cada un de nós. Aprender a ser felicés coas pequenas

cousas (que as veces son as máis grandes),,

As actividades parecen ser en ocasión moduladores para adaptacióri á

novidade, para que as persoas maiores transfórmense de novo en "novos':

Deben aprender informática, manualidades, inglés, ser axeis e sen arrugas, ir

de festa, ser activos ata o extremo...Moitas actividades transfórmanse nunha

asimilación dos cánones da sociedade de vértigo actual. O único que estamos

conseguindo con este tipo de orientación das actividades de ocio nos maiores é

transmitir de xeito implícito que o avellentamento non ten nada positivo, e que a

única alternativa "digna" para a vellez e procurar non parece-lo. Revelarse

contra o natural para forzarse a ser ese "ideal" creado pola sociedade moderna:

"rápido, risco, aventura, consumo, diversión, producción..." Soster un tipo de

actividade que reproduce as funcións sociais que cumplen os adultos ou os

xóvenes estará xenerando de novo unha pérdida de roles. Facer iso é olvidar, é

anula-las propiedades que Iles entrega o tempo ás persoas maiores, é rexeita-

la condición de "anciáns", pará entrar nunha dinámica de "nada cambia", todos

debemos ser sempre os mesmos, porque o único válido é^ o modelo de

actividade da producción material.

♦
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w

:

De novo queremos advertir do perigo de que este discurso interprétese

como unha alegoría á"pasividade", ó"conformismo" das persoas maiores

abandoadas ó declive das súas faculdades, a un aferrarse ó seu pasado sen

enfrentar novos estímulos. Nada máis lonxe diso. A esencia da vida do home é

sentirse "membro activo dunha comunidade", e ser membro activo implica unha

utilidade, unha función social. ^Cal é entón a función social da vellez?.

As persoas maiores percorreron un camiño longo, de moitos

aprendizaxes. Agora "un novo xeito de aprender é o de ensinar":

^ Aprender, porque require dunha actitude humana de alfruísmo,

de entrega, de comunicacíón e de afecto;

^ Aprender, porque requi^e dunha reestructuración menfal da

experiencia para ser susceptible de ser comunicada;

^ Aprender, porque supón o reto de valorar o que é positivo de

ser transmifido para as novas xeracións;

^ Aprender, porque supón supera-lo ^jabsentismo^ e Fjillamenton

prop/o da vellez solitaria para interrelacionarse cos seus

semellantes no esforzo humano de comparL^i-la experiencia de

Ser Humanos; ^

^ Aprender, porque o contacto pracentero .cos demais ofrécenos

ocasións inmellorables para actua/ízar e^^interioriza^ novas
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perspecfívas de vída, novas acfifudes e coñecemenfos;^

^ Aprender, porque enconfrar o que exísfe en nós para ser dos

demais, é enconfrar un senfido úfil a nosa v1da, é recupera-la

nosa "aufoesfíma^ ^

^ Aprender, porque o desafío de ser "para os demais" nos

moviliza "para ser mellores' :.. ^

^ Ensinar, porque o máis dígno de ser aprendído é a

consfrucción humana do coñecemenfo;

^ Ensinar, porque as acfífudes de amor e respefo só se aprenden

coa convivencia;

^ Ensinar, porque a fradición é un fesouro que nos enraíza coa

creación humana da culfura;

^ Ensinar, porque descubrí-las vírfudes dos demais amósanos o

ímporfanfe da vida por ríba dos mafería/ismos;

^ Ensinar, porque hai moifas cousas que non se aprenhenden

nos libros; ^

^ Ensinar, porque fodos e fodas chegaremos á vellez e debemos

,.
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aprender a vivir desfrutando de cada momento;

^ Ensínar, porque a experíencía dunha vida axuda a aprecía-lo

valor verdadeíro das cousas;

^ Ensínar, porque os o//os dos maiores nos sitúan frente a

esencia das persoas: a súa vonfade de rrivir;

Ensínar, porque todos temos que aprender a vivir felices coas

persoas que somos;

^Cómo se materializa todo este discurso no noso programa de

intervención? Facendo que a súa participación nas actividades sexa unha

constante, son eles os que buscan no seu interior o que teñen para

transmitir e que é de utilidade para o transcurso da actividade. Os

contidos que se traballan non son alleos a súa historia, senón que se

procura que fagan que eles valoren e perciban tódolo acervo cultural e de

coñecementos que posúen. Nas nosas intervencións este procedemento foi,

sen dúbida algunha o que máis satisfaccións nos procurou. Satisfacción dupla,

por unha banda satisfacción (aínda que poda resultar egoísta) pola cantidade

de cousas preciosas e descoñecidas que descubríamos da man das persoas

maiores, pola outra banda satisfacción ó observar como este tipo de propostas

estimulaba moito máis á participación, á involucración do que outro tipo de
,

propostas alleas á súa realidade. Un dos momentos máis impactantes, foi a

experiencia con persoas maiores con problemas de demencia. Durante

algunhas seŝións fomos observadores e participantes na actividade de

Ximnasia impartida por outro profesional de xeito dirixido e de imitación de

modelo. O grao de resposta era mínimo. Cando tivemos oportunidade de
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imparti-las sesións, cambiamo-lo prisma da intervención, facendo unha

atención máis individualizada e de implicación afectiva. Os movementos

suxeridos eran relacionados de xeito comprensivo coa súa experiencia de vida,

dialogando con eles. Foi sorprendente observa-lo cambio na súa conducta, a

movilización cara á actividade, a predisposición a comunicar; a expresar. Foi un

momento determinante na investigación, pois trouxo moi forte a importancia de

trata-las persoas polo que son, non polo que queramos que sexan, a

importancia que ten para.cada Ser Humano ser tratado como tal, aínda que en

^apariencia asemelle que non pode dar máis de sí.

^..^_^ . . . . .. _._ ^^. ^^_ .^„ _^_ _ ^,,. ^,
FACfLITA-LOS ĈÁN^►iŜ DE COM'UNlCACION E EXPRESIÓN

INTRAGRUPAL.

En moitas ocasións as persoas teñen tendencia a focaliza-las ou

mopoliza-las intervencións. A súa vontade de comunicar colisiona en ocasións

coa realidade de grupos numerosos. Acontece entón que todos queren falar,

expresar, dirixir...Sobre todo esta vontade de comunicar centralízase cara á

profesora. Como saben que a realidade da profesora (no caso de ser máis

xoven) é a máis allea a súa experiencia, gostan moito de dirixirse a ela, de

compartir e amosa-lo que teñen de propio. Na nosa metodoloxía temos que

prever este tipo de conductas, xerando sistemas de organización que estimulen

e faciliten o traballo cooperativo en pequeno grupo (para pasar despois a gran

grupo). É importante que as persoas maiores flexibilicen as súas conductas a

favor da convivencia no grupo, que aprendan a incorpora-las suxerencias da

compañeira-o, para construir un producto final resultante da cooperación e

aceptación de criterios.. ^

^^ Utilizaremos para as actividades de implicación alta na elaboración, o

traballo por parellas, que despois irase coordinando co traballo en cuartetos, e
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así sucesivamente. O relevante é conseguir que as persoas acepten a

elaboración conxunta como beneficio persoal e grupal. Este tipo de

propostas fai que as persoas aprendan a valoriza-las características da idade.

Ó recoñece-las nos seus compañeiros-as, saen do seu aillamento e aprenden

a disfrutar en comunidade desta nova etapa de vida que Iles oferta outras

dimensións de relación. É sempre positivo a manifestación común de

impresiones e vivencias da sesión, neste intercambio, as persoas comezan a

manifestar sen ^ temores nen dúbidas as súas inquietudes, demandas,

necesidades, preferencias...Superan ese aillamento persoal que supón

sentirse persoas fora do "ritmo social actual", con intereses fora de lugar ou

inquietudes "desfasadas". É importante xerar "conciencia de grupo", non

dun xeito coorporativista, segregacionista ou reactivo contra outros grupos de

idade, senón como un modo de áfirmarse nas súas potencialidades e

capacidades. Esta recuperación da súa autoestima é o momento primordial

para despois recoñecerse como axentes activos na sociedade; coñ capacidade

de dar cousas para a sociedade. A seguridade persoal e a seguridade

^ grupal son os pasos previos para a interactividade.con outros colectivos.

CU^MPRÍR UÑĤA FUNCÍÓN LÚDICA._ ___ ___

. Xa falamos antes da relevancia da función lúdicá (Angarón, Balcells, &

Bertran, 1996), (Alamo Mendoya, 1996), mais consideramos tal a súá

importancia que imos abordala de xeito específico na nosa intervención. As

persoas permanecemos moito tempo envolvidos en asuntos que nos fan

entristecer, ensombrecer, ser serios en exceso. Neste estado, a apatía, a

desesperanza, o escepticismo, a renuncia, o desengano, o conformismo aniñan

con facilidade no corazón. O precio dunha gargallada sana, o valor dun riso

descontralado, ^pódese medir?. Os parámetros para cuantifica-la ledicia

non son matemáticos, pero sí perceptibles. Basta só con vivilos para
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entendelos. Os momentos de risa, teñen un valor en sí mesmo, porque

levan a persoa a unha dimensión de optimismo, de felicidade, de encontro

descontaminado consigo mesmo. Por iso un obxectivo fundamental da

nosas sesións, por sempre colocado é provocar a risa, non unha risa que xurda

de cousas ruins, unha risa sana que xurda da satisfacción lúdica compartida.

Temos observado a grupos que entraban temorosos, desconfiados,

distantes e tristes nas sesións, e que tra-lo momento da risa, adoptaban

actitudes corporais máis comunicativas, existía menor rechazo ó contacto

físico, maior vontade a comunicarse, maior predisposición á actividade, maior

dinamismo vital. De nada sirve ter moitos coñecementos, dominar moitos

procedementos, respetar moitos principios humanos, se non témo-la enerxía e

predisposición vital para actuar e poñelos en funcionamento. As lámparas, son

lámparas sempre, pero agradecemos a súa.existencia.cando están encedidas.

Coas persoas aconteĉe o mesmo. É bo que sexan potencialmente Seres

estupendos, pero hai que procurar alimenta-la enerxía que leva ás persoas a

movilizarse con esperanza e alegría cara un futuro mellor. Ese clima xerase

coa vivencia do lúdico. ^

De novo unha advertencia: non confundir risa con trivialidade, nin

lúdico con irresponsabilidade e intrascendencia. Estes aspectos son

condimentos do gran cocido que é unha intervención con grupos humanos.

Cada un na medida xusta para ^ facer unha intervención con intencións

educativas. -

ENFRENTAR AS PERSOAS O RETO DE NOVAS ARRENDtZAXES

Aínda que poda entrar en aparente contradicción co dito anteriormente

en relación á realización que experimentan as persoas ó"dar de si', non

•.
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debemos caer no erro dos radicalismos. Engadimos un novo ingrediente: as

novas aprendizaxes. Todos nós vimos de experimenta-la movilización masiva

do noso Ser cando nos enfrontamos a retos atractivos. Din os expertos que en

situacións de máxima motivación a persoa moviliza reservas que se manteñen

inactivas na nosa vida diaria. Este concepto é semellante ó de competencia

como un xeito de superars^e a un mesmo. Este é a lectura práctica do concepto

filosófico da tendencia á"trascendencia" a"autorealizáción" que fai o humano

diferentes do restoŝ dos animais. A fruición, a realización que se experimenta

cando percibimos que estamos a construir algo novo en nós. É o pracer polo

dominio da realidade, unha realidade que se fai nosa ó superar o reto dun novo

aprendizaxe volitivo. Debemos colocar ás persoas ante o aprendizaze de

novas habilidades, actitudes, coñecementos, procedementos...Non se

trata só de facer que as persoas maiores transmitan o que xa saben, senón de

que no transcurso desta transmisión vaían atopando tambén novas

inquietudes, novos desafíos, ^ que estarán asegurando e reforzando a súa

autoestima, o seu recoñecemento persoal. Sempre constitúe un estímulo para

eles (e para calquer persoa) o dominio dunha nova actividade, a adquisición

dunha habilidade, a compresión dun enigma, a adquisición dunha aĉtitude...

^ ..^....^ _.. ^. ^.,__.^^ _ r .^ _
REALÍZARŜÉ CÓN ECÓNOMÍÁ E RAĈ IONALIDADE DOS RECUR^SO

Esta máxima debería estar implícita en calquer actividade que se realice

con criterio pedagóxico ou simplemente criterio de compromiso coa realidade

sócial. ^ Desgraciadamente, aínda son moitas as intervencións que se

fundamentan nun despliegue desmesurado de recursos para resultados ás

veces insignificantes, que teñen escasa trascendencia para mellora-la calidade

de vida das persoas maiores ou algún beneficio social; máis alá do simple

pasatempo. Estamos moi acostumbrados a grandes despliegues de marketing

e publicidade para acompañar calquer acción de entidades públicas ou

,N'
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privadas, porque detrás están os intereses de manipulación política.

Desgraciadamente ó longo desta investigación asistín a"demasiadas" mostras

deste tipo de iniciativas: materiais caros, grandes instalacións, actividades

rocambolescas ou fora de lugar (inadecuadas ás características do público),

montaxes para un escaparatismo de carácter político. Cando aínda estamos en

precariadade de moitos servicios sociais non ten moito sentido embarcarse en

"macromontaxes" ambiciosos.

Os recursos propostos por nós xa foron explicados no apartado V.2.1.

Recursos.

EMPRÉGAR RECURSaS AXEtTAQOS'

Se nos empeñamos en amosa-las novidades e recursos máis "in",

estaremos reforzando neles esa sensación de estar sempre na marxinalidade,

no desfase, "consumidores" invitados da sociedade moderna. Imos advertir do

risco dunha falsa interpretación destas afirmación como actitudes propias de

"provincialismo" ou de "populismo". Noutra orde de obxectivos (que se abordará

máis abaixo) é necesario tamén situa-las persoas maiores ante as novas

tecnoloxías .

Pero tamén debemos estimula-la participación dos maiores comezando

con materiais familiares, nos que poder desenvolver sen problemas as

súas potencialidades. Por exemplo empregar música da súa cultura, xogos

da súa infancia, materiais que manexen no seu cotián, etc. Paulatinamente

poderán irse combinando e introducindo outros máis alonxados a súa realidade

como retos, pero se apoiamos a nosa intervención en recursos que só están ó

alcance dun poucos, as persoas maiores percibirán o ocio tamén como

beneficio deses poucos. ^
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Revelouse en moitas ocasións a súa inclinación a camiñar. A pasear e

desfrutar dun modo tranquilo do seu entorno, tanto natural como urbano.

Dispoñámonos pois a brindarlles a oportunidade de manter unha relación

co seu entorno, deseñando actividades que valoren o seu coñecemento

da cidade, do pobo, do campo, do monte. O recurso das rutas guiadas, dos

itinerarios culturais ou lúdicos...é un fermoso xeito de implicalos na

programación dunha actividade que brinda ós demais a oportunidade de

compartir unha dimensión máis afectiva, máis tamizada dos lugares cotiáns.

Mollar en história, en vida, en emocións, en anécdotas os espacios de sempre

é facelos máis nosos.

_ ^.. _. ^^, _ _^, ,
FUNĈIÓÑ DÉ ADAPTACION, EDUCACfON PARA A VIDA COTI^AN.

R
: A vida é necesariamente adaptación ó medio. A nosa actividade ten que

facer con que as persoas maiores estexan en condicións de superar con éxito_e ^

satisfacción os novos desafíos que se presentan neste mundo cada día máis

cambiante (Castro Lozano, 1995). Xa indicábamos antes que a actividade debe

favorece-la adaptación ás novas tecnoloxías para non vivir "inadaptados" nun

mundo de rútiñas cada vez máis determinantes no noso cotián (ir ó caixeiro

automático, pedir unha bombona de butano por teléfono, actualiza-la cartilla do

banco na máquina, recarga-la tarxeta do bus, comprende-la factura do

teléfono...). Estas aprendizaxes requiren dunha flexibilidade e predisposición á

apertura mental, que ten que ser traballada nas actividades de ocio. -

En moitos casos, a desactualización transfórmanos en "analfabetos

funcionais". Este novo analfabetiŝmo é orixinado pola nosa inoperancia para

desenvolvernos con autonomía e seguridade nun entor.no de rutinas

tecnolóxicas e burocráticas. A actividade ten que facer percibir eses
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encontros coa dificuldade como algo normal, xerando situacións

similares na nosa práctica, onde as persoas teñan que resolver

autónomamente problemas xurdidos, sen temores nen complexos.

_ _ _,_ _^ ._ .,
IMAXÉ PERSOAL EQUILIBR^ADA

A perda de roles, a experiencia dun vacío ocupacional, a consideración

negativa da vellez, a"entronización" da estética da "xuventude, a merma de

relacións afectivas e sociais, fai que moitas persoas maiores comecen a

abandoa-la vivencia actualizada do seu corpo. Son moitas as persoas maiores

que manifestan que non gostan de mirarse ó espello, porque o que ven non é

que eles queren ser. Hai persoas que non sinten o seu corpo, outras que dicen

que viven secuestrados nun corpo vello que non recoñecen como seu... Estas

situacións nón poden traer máis que desequilibrios, inestabilidade e

inseguridade. O corpo é a nosa presencia no mundo, tódolo que nós somos

maniféstase a través da expresión significada do noso corpo (ver ll.

Fundamentación teórica: 11.5. A Ciencia da Motricídade). O fundamento

para a nosa vida plena é a conciencia persoal, o sentimento de unidade, de

imaxe equilibrada e áceptación de nós mesmos como suxeitos. ^

A actividade vai encaminada a recupera-la noción equilibrada de sí

mesmo, a. actualiza-la ^súa corporeidade. Recoñecerse, potencia-la

conciencia ĉorporal. Insistirase moito en experiencias gratas e positivas

coa corporeidade, facendo e estimulando moitos sentidos "olvidados"

por falsos pudores e tabúes ^ aprendidos. Situa-las persoas frente unha

vivencia natural do seu corpo, entende-la dimensión olvidada da corporeidade.

Acepfarse e quererse polo que ŝomos, será o primeiro paso para poder

camiñar con vontade cara o que desexemos ser. ^

.
i

.
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^.^,;^._.^.. n , _ _ _ , ,.^-,,,....u_ ...,..
ADECUACION DA CARGA FISICA

A actividade debe prestar unha atención estricta e rigurosa á adaptación

das cargas ós parámetros físico-condicionais das persoas maiores. Toda

actividade que ŝe desenvolva debe ter totalmente avaliada nas súas

implicacións cardiovasculares, respiratorias e osteomuscularesligamentosas.

Máis delicada debe ser esta atención cando entre as persoas existen

patoloxías: osteoporoses, hipertensións, arritmias, etc. ^

Deseñar estratexias para controla-la frecuencia cardíaca e adapta-

los exercicios ás patoloxías de cada persoa maior. Ensinar ás persoas

procedementos básicos para salvaguarda-la súa integridade físi ĉa:

protección da columna lumbar e xeonllos, atención á toma de pulsacións.

Como suliñamos antes, non é rendemento, senón benestar o que

prócuramos. Non é preciso someter a cargas límites porque non estamos

adestrando a ninguén..

Os humanos movilizámonos por Amor. Algúns lectores seguro que

estarán a pensar que existe outro motor máis importante no noso momento

actual (e quizais en tódolas sociédades de tódolos tempos), ese outro motor é

o poder (nas súas diferentes manifestacións: diñeiro, posesións, información,

etc.). Pero observen que afirmamos que son "os humanos" os que se movilizan

por Amor, desgraciadamente cando as persoas se movilizan por diñeiro, deixañ

de se comportar como Humanos, para se transformar en "pseudohumanos".

Eses son os "contravalores", que temos que contrarestar coa educación e

fortalecemento dos valore ŝ universais.

^ ^.^_....

470 Ana Rey Cao



Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos

Precisamos dos demais para vivir, precisamos recibir e dar cariño.

Tocar e ser tocados, sentir e ser sentidos, pensar e ser pensados, amar e

ser amados. A actividade coas persoas maiores ten que fundamentarse

na experiencia áfectiva, na entrega aberta a emoción de sentirse membros

^ dunha comunidade, coa que temos moito que compartir, moito para

entregar e moito para recibir. Non asistimos a unha actividade de ocio para

pasalo ben nun estado de indiferencia para cos demais, pasámolo ben cando

esa alegría é compartida. ^Cómo se logra este clima de afecto? Dando lugar

ás relacións interpersoais, o traballo en grupo, o recoñecemento das

virtudes dos ^ demais, a manifestación espontánea dos afectos e

impresións, o trato respectuoso, as propostas que estimulen o contacto

físico (o abrazo, o bico, a mirada, as apertas de mans, a^caricia...). Ese é o

obxectivo de recupera-lo corpo como escenario de relacións afectivas, primeiro

cun mesmo (imaxe equilibrada) e despois cos compañeiros.

_.. ...

C^MPROMIS ^ E RESPONSABILIDADE.

Cando as actividades son totalmente dirixidas dende fora,^ planificadas

sen contar coa súa opinión, tratados como consumistas de "entretemento" as

persoas non xeran lazos de compromiso, nen se sinten identificados coa

actividade. Non é nada seu, porque non teñen opción algunha a modificala. Se -

queremos que as .persoas recuperen a actitude de responsabilidade, de

entuŝiasmo nun proxecto debemos darlles funcións. Deben opinar, deseñar e

propor. Ten que haber un^ espacio para o diálogo. Eles teñen moito máis

que decir que nós sobre o que queren, e as súas observacións son sempre

enriquecedoras para lograr unha actividade de maior calidade. ^

i
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A actividade solicita deles un esforzo de elaboración, de

cómpromiso para desenvolver uns contidos susceptibles de ser.

amosados á sociedade.

FUNCION SOCIAL. MANTÉ LAS RELACION E HABILIDADES SOCIAIS.

A primeira función da intervención é a socialización intragrupal,

favorecendo a identificación e relación cos compañeiro-as. Como xa se

indicou, a metodoloxía ten que motivar ó traballo en grupo, ó recoñecemento

persoal, ó intercambio de impresións, ó diálogo. .. Esta función é-

complementaria á de compromiso e responsabilidade, que se comentou

anteriormente. Son actividades para Seres sociais, non para autómatas

emuladores do que fai o profesor-a. ^

A segunda función é^ a da relación coa profesora. Esta relación é

fundamental para o bo funcionamento do grupo e da actividade. Pero ademais

é o referente máis directo para as persoás avalia-lo grao de trascendencia dun

proxecto de interactividade. Se a propia profesora non cre nen amosa sincero

interese, entusiasmo e respecto polas aportacións persoais das persoas

maiores, ^qué van a esperar do resto da sociedade? Debemos lembrar, que

aínda que neste tipo de intervencións o obxectivo final é que o papel do

profesor/a mistúrese como un máis do grupo, a súa figura sempre debe

^ ser un referente e apoio . incondicional para as persoas maiores. É un

verdadeiro animador sociocultural, un estimulador para o desenvolvemento do

potencial persoal.

A terceira función é a relación co resto de colectivos. No proxecto final

é importante que as persoas maiores sexan capaces de comunicar á

^comunidade o^ que teñen para aportar. Esta función reforza a súa
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autoestima, o seu sentimento de pertenza a comunidade, a súa vontade a

seguir sendo persoas activas e participativas. Asemade, fai que os estereotipos

sobre a vellez vaían virando en outros máis acordes ás súas verdadeiras

capacidades e que as persoas valoren a convivencia e aprendizaxes que

poden obter da experiencia acumulada das persoas de idade.

O maior comprómiso coa vellez non é de hoxe só. É tamén un

compromiso para mañán. Xa foi máis que xustificado que a"vellez" é unha

construcción social (ver ll. Fundamentación teórica: 11.4.2. ^Existe unha

clase social chamada "persoas maiores"?) Nun suposto hipotético de que

unha intervención sobre as persoas de idade, conseguise que a nivel

intracolectivo (imposible de realizar) optimizasen as súas potencialidades,

restaurasen a súa autonomía, reforzasen a súa autoestima...ó topar de fronte

cunha estructura ambiental fortemente anclada que continuase a exercer sobre

eles o seu imaxinario social, non poderían modifica-la "vellez" de hoxe.

Lógo, a nosa intervención ten a obriga de actuar sobre a sóciedade que

caracteriza á vellez. ^Cómo? A ferramenta que está máis a nosa man é

deseñando programas de interactividade, que poñan en relación directa ós

colectivos en realización plena das súas faculdades, mostrando as súas

virtudes e carácter positivo. Por esta razón a nosa intervención procura a

longo prazo unha fase de comunicación, onde os maiores compartan con

outros grupos de idade súa experiencia. ,

ATENCION A FAMILIA

Nas nosas entrevistas e discusións de grupos, a familia foi^ sen dúbida, o

foco de maior interese e preocupación das persoas maiores. A súa vida é
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contemplada como unha aportación para a felicidade e benestar dos seus.

Cando falabamos coas persoas que asistían a manualidades, os seus ollos

cubríanse de orgullo ó falar de que "agora a miña familia quere só que Ile

regale cousas feitas por min, ó comprado non Ile fan igual mérito". Esta

anécdota non é máis que un exemplo para mostrar que o desexo de satisface-

la súa familia é vivido en paralelo é necesidade de ser considerados útiles.

As actividades deben da-la posibilidade de que as persoas maiores

atopasen un modo de "compartir" algún beneficio coa súa familia: un

xogueté feito por eles, un conto para o seu neto, unha parábola para

axudar a seu fillo, un consello para non ter dores na espalda para a súa

filla...Son múltiples as aportacións que unha persoa maior pode levar para os

^^seus seres queridos cando a.actividade é realizada na implicación consciente

para a autosuperación. Ademais de facerlles comprender que o legado cultural

da súa experiencia, é o máis fermoso presente que poden otorgarlle a súa

descendencia.
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.PROGRAMA DE INTERVENC/ÓN

O programa está sendo desenvolvido na actualidade nas Aulas de

Cultura de A Coruña. No momento de finalizar esta tese de doutoramento 0

programa chegara á etapa final da primeira fase (Lembrar para crear)4. Ó final

preséntanse algunhas valoracións sobre o programa realizadas polas

participantes.

ANIMAC IÓN ESTIMULATIVA :

ACTIVIDADES PARA EXERCITA-LO PENSA MENTO
E 0 CORPO ^UN XEITO A6RADABLE E ^IVERTIDO.

A proposta de actividade ten como ^éixo principál logra-Ía participáción

activa da persoa. Valoriza-las características propias da etapa de vida que

están a vivir e desfrutar máis plenamente de tódalas posibilidades que teñen ó

seu alcance. O medio é a corporeidade, entendida como vehículo para a saúde

^ integral: física, psíquica, social e motora.

Non se trata únicamente de mellora-lo estado físico, senón a persoa en

pleno: a súa relación social, a súa afectividade, a súa capacidade cognitiva...

4 As imaxes do inicio correspóndense a diferentes momentos do desenvo/vemento do
programa. ^ .

476 ^ ^ ^ Ana Rey Cao



Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos

FIS1C0:

OBXECTIVOS XERAIS

Mantemento da independencia nas actividades da vida diaria (AVD

,.

portándolle unha`

conciencia e imaxe corporai de sí mesma correcta e ponderada.

ĉooNlTivo:
Estirnula

procesos motores conducentes a preserva-la saúde.

os procesos e habilidades de pensamento

Recupera- os coñecementos que atesouran no seu acervo cultura

3. Prever e detectar alteracións psicoxeriátricas.

Favorece-la integración e a relación co medio social próximo.

2. Desenvolve-lo interés por practicar actividades de ocio activo e formativo.

3. Estimula-lo contacto interxeraciona

4. Incrementa-la participación activa na cornunidade.

.
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^Coláborar no :in súa autoestima mediante o recoñecemento

os de actitude a favor dunha maior integración e

Eliminar conductas pasivas e negativas.

es e aspectos positivos da súa nova etapa de vida.

disfrutar e reír. Potencia

. As propostas metodolóxicas son pluridisciplinares e todas implican ó

corpo como vehículo de actualización da persoa. (paidomotricidade):

Actividades psicomotrices

Dinámicas corporales

estimulativas^ ^

Activadores creativos

Danza e ritmo

Dinámicas lúdicas.

Exercicio físico.

Expresión

478

Recoñece-las virfud

Ana Rey Cao

Xogo tradicional

Relaxación

Conciencia corporal..

Dramatización

Os coñeĉementos e

aportacións das ^ propias

persoas maiores.



Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos

FASES:

Dúas fases, non de mútua exclusión senón en ascendente inclusión. A

fase de comunicación non é posible ata que a persoa síntase segura e a gusto

consigo mesma: .

• 1° AUTOESTIMA: "AS CAPACIDADES PERSOAIS: VALORANDO A

PROPIA EXPERIENCIA."

• 2° COMUNICACIÓN: "INTERACTUANDO COA COMUNIDADE"

0

^^^ l^lnl^l^U O1^^^0(9199

A finalidade é facilita-lo recoñecemento das capacidades persoais. As

propostas irán encamiñadas a que progresivamente se vaian convertendo nos

protagonistas autónomos da actividade. Existirán propostas metodolóxicas para

activa-los procesos lúdicos, motrices e cognitivos. Traballaranse

progresivamente contidos da súa experiencia . xunto con outros destinados a

aportarlles novas experiencias e procedementos para desenvolve-la súa saúde

e calidade de vida. No final desta fase teranse traballado e recollido durante o

transcurso da actividade contidos da súa experiencia susceptibles de ser

transmitidos.

^ ° °, ^^O^^^a^lG°a

paC^^DaDC^^ pC^^^OQ

,,
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^. , r. _. ^ _,.

OBXECTIVOS ESPECIFICOS

A
;^.

.

..^_^... ^._.^.^
OBXECTIVOS MOTORES:

Lóitár contra `a hipocinesiá (escasa realización de móvemento corporá

Adquirir unha i
i
.

da

Experimentar de novó as
_

vida: xogo, baile,

. Descubri-las posibilidádes motríceas do seu corpo.

manifestácións lúdicas propias da súa historiá de '

acertixos, trabalengúás, 'cancións mirnadas, refráns...

Mellora-la móvilidade articular e ós patróns motores básicos.

- Desenvolve-la coord

diaria.

A`xiliza-las ` capacida

__
ÓBXÉTIVOS AFECTIVOŜ:

nación motóra xeral e específica nécesaria para av

de espacio-ternporál: visión periférica, focalización:

visión e i~itmo.

Fortalecer-lo toñ muscular.

Optimiza-lo control po ŝtural.

Facilitar procedementos de re

î.
^.

Disfruta

^^Valorar

Aprecia

maxe corpórál actualizada e equilibrada dun mesmo.

experiencia

axación.

do lúdico.

positivamente as capacidades do propio corpo.

la experienci^ persoal que se está a poñer en

-. Adquirir sequridade e confianza no potencial propió.

práctica.

Desenvolver conductas afectivas e vínculos de arnizade.

Anima

d a^a
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XETtVUS COGNiTIV^S:

Exercita-la memoria.

Exercita-las habilidades de pensarnento necesarias para o correcto

procesamento cognitivo.

Adquirir pautas de saúde corporais adecuadas: postura, descanso,

relaxación, estiramentos.

ñecer novas formas para desenvolve-lo seu tempo de ocio.

Concienciar sobre a necesidade de implicarse activamente na construcción

dunha nova orden social máis acorde á realidade das persoas maiores.

Relacionarse con outras persoas.

Realizar propostas colectivas, cooperando e organizándose como grupo.

Aprender a valorar e respetar as aportacións dos compañeiros-as.

ender a traballar en equ

Dinámicas grupais lúdicas, conducentes . a integra-lo grupo. As

propostas rítmicas, os xogos de comunicación e expresión, etc. serán os

iniciadores das sesións para xera-lo clima distendido e motivante necesario

para un traballo sen inhibicións. . ^

As actividades motríceas incorporaran tareas perceptivo necesarias

para exercita-los canais de información que se deterioran pola falta de uso e

declive biolóxico: visión (estructuración espacial, equilibrio), oído (ritmo e

estructuración espacio-temporal, equilibrio), tacto (sentido . propioceptivo,

conciencia corporal), olfato...Son actividades que dun xeito lúdico integran o

movemento co pensamento, buscando que se entenda cal é o obxecto de cada ^

.

,
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exercicio e a relación existente entre as nosas conductas e o noso estado de

saúde.

A expresión corporal, é empregada como un xeito de coloca-las súas

vivencias dun modo creativo. O corpo é o vehículo de expresión da

experiencia. Non é preciso "ser moi hábil" para desfrutar da nosa corporeidade

e beneficiarnos das nosas capacidades.

Exercicios físicos concretos para solventar e atende-las inquietudes en

relación o equilibrio postural, a dores musculares determinados polos hábitos

incorrectos. A f/exibilidade como terapia corporal, dun xeito sinxelo e

adaptado.

A relaxación como búsqueda da identificación e reconciliación co propio

corpo, ademais dun canalizador de tensión e activador dos procesos libres de .

pensamento (creatividade). .

Cada fase divídese en etapas, e esas etapas subdivídense en bloques.

Neses bloques ademais dos contidos fundamentais, vanse traballando uns

"tópicos" concretos para a súa inmediata aplicación no seu a cotío. É un xeito

de uni-lo abstracto co concreto, o simbólico co real, o funcional co,
emocional...A sucesión de etapas é feita de tal xeito que progresivamente

vanse antecipando contidos da próxima ( sesións de transición: ST), ó mesmo

tempo que vanse repetindo contidos pasados nas seguintes, dun xeito

integrador (sesións lembranza: SL). Así evítase unha visión sesgada ou

compartimentada, buscando a globalidade e comprensividade. .
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A primeira etapa: "Coñecer, coñecernos" é unha introducción

"rompexelos", para perde-lo medo á^ novidade da actividade, e comprobar

rápidamente os beneficios e orientación xeral da actividade "corpo e saude". É

fundamental xerar un clima agradable e lúdico onde nos sintamos a gusto, o

mesmo tempo que se fai un muestrario de todo o que se vai traballar.

66V/^Ol%!S(^lL^OI/9 (̂ ^//l%^^^L-U!/OL'/^NJ9o ^^LSJCVlO^W'^ULS^^IIVII^UUU^oilUe ^ Q^D 5 + Il ^^L^D

^ if`t1lJ t1VU^^U11U15^ V^.:J:líll!'•.^ i1 lf\IL:-a^ iÍ ^Vn t3UV 1̂Vlii!^L`:J ^^VC:.'l^:^i3V

^ ^ ^ C'^^Q ^5^^^ c? ^ ^^ ^^s^pQ -

^ COf^ ^ ^^^I^^ ^^ ^^:a( n̂l^ ^^[^^l^:^

^ ^©aM^G^úG ^^^^ .

TÓP/COS A TRABALLAR: ^

ERGUERSE-DEITARSE CORRECTAMENTE. ^

' SENTARSE BEN

^ Despois da introducción comezan unha serie de sesións nas que se irá

actualizando o corpo, sensibilizando a través do tacto, o son, a vista, a

palabra...Actividades motríceas que inciden moito nas capacidades perceptivo

motrices, estructuradas de tal xeito que se traballan os aspectos

cardiovasculares e os aspectos cognitivos da retención (memoria) e ordenación

da información. Nesta etapa vaise incrementando progresivamente a:

n Súa participación autónoma e creativa. ^

n Traballo en equipo.

n A complexidade das tarefas (número de consignas).

n As aportacións da súa experiencia (xogos, cáncións, bailes)

n A súa "exposición" ó público: Presentar ós demais o resultado das súas

actividades.

n A verbalización sobre a experiencia vivida na clase.

^ 5 S. refírese a sesións ñormais, onde son desenvo/vidos contidos da etapa-b/oque
correspondente, SL.refírese a sesións onde se fai unha síntese recordatoria do desenvo/vido ó:
longo da etapa. SL. é unha sesión.que antecipa contidos da próxima etapa ou bloque.

.
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r

•

n Comézase a recopilar por escrito as súas aportacións: contos,

trabalengúas, etc.

ee^l^G^U^OG^ G°'Q^ UD lOG 9D o^l^ ^[^^^^a^ ^[^ ^® G^o^l[^^O^o

^ ^^^°^V^®^ U WU U Q^ ^^V^VElU^ + U^ tt a^

O ^1^141 1^10t1 ^Q

Q^ 0^6^^^ c^®a^^^^^6^^^

O^ Il ^IS^O^o O^^^1511U1^JOOs (91 ^W JUOIJ^fl ^l^i Il WOWOJUo ,

^ UVI1^Wr!°^Illl°QIJUCNO ^ ^ W ^t^?J ^315^3^:ulUV^) + ^ aU^fl + ^ e^J li a^

a a^6^ o^^^o^^ c^o^ ^^^^^o

Oo ^ ^^u^^6^ ^o^ ^c^^^6^^U^^^^e \ ^ ^

a ^c^^^^^ ^6u^^^c^ ^^^ c^o^^^^

^ f^aL^G^^^®^nMC^G^^ µ i^ Q^ .^S^ ^^^6^i^S + ^i ^^^o^

G°^^ ^0^@^^^^(^^ ^^^l^^^l^{@^ ^ 00 600 ^^0

°G^ ^l^^^l dOC^^ 60o ft^i10 M0^ 600 ^1Q0

^ `1^OU C^^1° G^°^MJa^G^{C^G°^G^ Q^ ^^SaG^U^^ -I- ^I ^^(a^

l^Ml^Oí^^lO^^© ^l ^100 ^^ ^C^^o ^^l f t^tl^0^l^00 ^@ ^^1C^Oo 0

G°^(^^^1^{^1^C^Oo 0 0^@^ 60^^Oo , .

^(^0^^3^^1^Oo ^100 ^ 600í^j^^16^^^^00

TÓP/COS A TRABALLAR:

POSTURAS BOAS PARA: DORMIR CORRECTAMENTE, AGACHARSE CORRECTAMENTE.

ESTIRAR E RELAXA-LAS COSTAS.

RESPIRAR BEN. ,

AUTOMASAXE.

TOMA-LAS PULSACIÓNS CARDÍACAS. .

RELAXAR E MOVILIZA-LOS OLLOS.

Esta etapa pretende facer un percorrido polo ŝ contidos e experiencias

vivenciadas para consolidar aprendizaxes e percibir a través da sensación

rememorada as posibles modificacións na súa conducta ou na súa persoa ante

^ a vivencia da súa corporeidade. Non só repítense actividades xa feitas, senón

que algunhas^incorporan variacións máis complexas, con maior implicación da
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Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos

^ súa capacidade social, relacional e cognitiva, xa que agora están máis

predispostas á actividade.

'QC^^IL^G^Ia^'ó ^ ^L^^4^G^^ DI^^Oo ^tI^G^U^O^o

^ ^dluJi.̂ /JtFV^IuJ ?^^ tuJl.ul^^iJ^^^VI.,u^^^gc ^ Il C^'^Ct=.^i^^^^

^ OpG^^^^^5^^0^^^^^^ ^^ ^^^^C^^^

Q ° ^a^©^a ^^G^.,î^G^ ^^^^á^^C^^^

Agora o traballo incorpora sempre (xunto con outras actividades

dirixidas) as súas aportacións dun xeito estructurado.

66/5^^^0(!!N//U ^lNU!/!N ^//U^G11UUo !N ^lN^^(/(/^^UU^//!N 9 n O^C^JLS^a^W'^^^^^^OW'UOVUU

^ ^ c^nM^QÓO ^ c^ a r^^ac^^^
^ ® ^^^o. C^©o -

^ ® ^co^^c^ ^^ c^ ^ ^^a^^oo

^ ^a^ ^^^^a^ ^o ^^c^^^^^^s ^^ ^^u^ ^ ^ ^a^^^n^^^ ^
TÓP/COS A TRABALLAR:

ESTRATEXIAS PARA LIBERA-LA TENSIÓN DO CORPO

RESPIRACIÓN CONTROLADA ^

,,
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^DUVU^^D^Q^^^UVo

^ ° ^ C^^^a^1D0 C^OQ ^O^l^ ^l ^ DaD

Nesta fase, a finalidade é aportarlle á actividade unha dimensión ^

trascendente de participación na comunidade. Os contidos traballados na fase

anterior serán estructurados para poder ser transmitidos a outros sectores da

comunidade: xóvenes, nenos, adultos, etc.

Os obxectivos son duplos, por unha banda os referidos Ás persoas

maiores que desenvolven o proxecto manteñense, incrementándose a súa

intensidade e requerimentos no eido social, afectivo e cognitivo, polo estímulo

que supón a dimensión educativa da súa actividade. A outra banda é a

constituída polos obxectivos propios para os colectivos cos que van interactuar.

No inicio deste bloque farase unha lembranza dos contidos anteriores ó

longo de 6 sesión facendo unha sesión por bloque: "Coñecer, coñecernos",

"Sentir para vivir" (Oir-escoitar, Ver-observar, Falar-conversar, Tocar-

masaxear) e"Lembrar para crear". Despois iniciase o bloque de "Comuni ĉar

para ser feliz", onde traballaranse .os contidos da súa experiencia intercalando

outros contidos de interés.

manifestacións motríceas de alto potencial educativo: xogo ^

cional, canción rnimada, bailes.

esenvolve-las habilidades motríceas.
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Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos

^ , . . ..,^..^,.^ . .,. ^,. ^ _^ .M . ^
OBXETIVQS COGNITIV4Ŝ :^

Coñecer manifestacións da cultura tradicional.

Madifica-los estereotipos sóbre as persoas maiores.

Ap ende poŝibilidades diferentes e saudables para o seu empo de lece

^ OBXETIVOS AFECTIVOS:

Disfrutar coa experiencia lúdica.

• Aprecia-lo acervo cultural e'a experiencia dos rnaiores,

^• Xerar`lazos de confraternidade e valorar a calidez do trato hurnano.
_ .

OBXETIVOS SOCIAIS: __ _ _
_ _ _.

Relacionarse`con' persoas doutras idades.

Traballar en grupb.

Disfrutar coas dinámicas de grupo e coas aportacións da comunidade.

Continuanse realizando actividades semellantes ás da etapa anterior,

pero agora destínase un tempo maior ás aportacións das persoas maiores. Os

traballo de búsqueda da experiencia acumulada sistematízase: existe un

traballo conxunto de recopilación de normas, de procedementos...

As actividades de procesamento cognitivo se realizan mediante

activadores creativos, que fan que as persoas maiores teñan que modificar

variables dos seus xogos para xenerár novas propostas. Estas estratexias van

conseguir un domínio e seguridade no seu coñecemento da tradición,

importante para despois estar preparados para o traballo con outros colectivos.

As actividades de. reciclaxe, constuccións de xogos, reutilización,

novos usos::.son os estímulos :para poñer en práctica tódolos valores que
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atesoura a xeneración das persoas maiores: humildade, aforro, sentido do

esforzo, economía...Aspectos moi importantes para ser transmitidos para a

sociedade actual, tan inclinada ó consumismo devorador.

O principal é o momento da comunicación e interacción con outros

colectivos para compartir a experiencia e aportar seu traballo como aportación

humana para a construcción social. ^

elñl^!/ U^L^^^^W^^ 9. ^ e^^e^O^Úl^e^ 0^ ^® ^^^l^^0^

^ G^^J^1^(^C^a°C^O^JC^C^C^G^^O^

^ Oo^(^^1^^^©^^^1^^^
^

^ MCG^©^DG^^ ° A G^

^ ^^G^LL^If^^=C^Oi^^UC^^,ti^^^1^^

^ ^^^^^^^^^^^^^^

^ a^C^1^1^f1 a f^l f^ ® C^ t^ ^[^[^^ ©^C^C^^ 0^^(^^c ^ ^ 1^ C^^ ^©9 Ilt~ ^ C^^C^^^1^ ^G ^°[^^4^^5^^ ^^ ^

(^C^7^^^^ ^^I^tO^^^^ ^ .

^ ^^GOG^UGtl4C^Ql^ PaG^] ^L^G^ ^C^QD^99

488 Ana Rey Cao



W

ó
a
^
O
U

,



..^



Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos

IV.6.2. PROCESO METODOLÓXICO

r

Agora é o momento de traer ó"Debate crítico apreciativo" (DCA) o xeito

no que finalmente resultou estructurada a construcción metodolóxica polo

método integrativo, que lonxe de rem.atar cunha conclusións pechadas ábrenos

a novos problemas (P3-Pn) para iniciar un novo proceso investigador, algún xa

en marcha (ver 111.2.5. Novos deseños) e outros que serán suxeridos no

apartado de "Proposta de actuación futuras ".

A tese comenzou coa explicitación duns principios rectores, que foron . o

norte e referencial inamovible, os moduladores dos medios que empregamos

para chegar ó fin. Gracias a crenza firme nestes principios arriscámonos a

navegar na incerteza dun paradigma que está emerxendo. A partir de aí

comeza un vieiro complexo, que nin siquera é posible ceñir de xeito

estricto ó esquema "Integrativo" proposto por Feitosa (1999) que foi

defendido no apartado 1/1.1.2. Método Integrativo. É necesario precisar

que o esquema exposto non é lineal senón que debe ser entendido como

un sistema osmótico, cunha lóxica recursiva. A nosa postura metodolóxica

é representada no Esquema n° 11,^ onde é colocado tódolo proceso dentro da

influencia magnética dos Principios rectores. Ademais deses principios

rectores, existe unha motivación previa, unha inquietude persoal sobre unha

realidade ^? , que nos conduce ata un problema percibido (P1) que

precisamos ° coñecer para conseguir intervir sobre él. A Proposta

metodolóxica (PM) é sendo construída (no caso de multiplicidade de

instrumentos) a partir das emerxencias que van xurdindo dos instrumentos .que

a proposta utiliza (a análise de datos non é final exclusivamente, senón que a

medida ^ que se van téndo datos estes van modulando os seguintes

instruméntos). Por iso os axustes posibles (AP), interfiren no medio desa etapa.

Un instrumento da fase da proposta metodolóxica (no noso caso os datos do

.
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Q►

cuestionario (PMa) exerce de axuste posible (APa) para outra proposta

metodolóxica (PMb) (no noso caso a entrevista). Da síntese final deses axustes

da proposta metodolóxica xurdiu a investigación-acción (PMn). Agora é o

momento de xunta-los datos (Pma + APa + PMb + APb + PMn + Apn) e facer

unha análise que nos coloque actualizados de novo ante o problema (P2). Esa

é a^etapa que se correspondería a parte IV. Análise e interpretación de

dátos. Eses datos deben ser postos en debate crítico (DCA): é a exposición da

parte V. Conclusións coa proposta metodolóxica aberta dun programa de

intervención e as conclusións metodolóxicas que aquí se están a expor. Se

algúns problemas son abordados polo programa de intervención, son moitos

máis os que xurdiron sen poder sen atendidos. Eses son problemas (P3...Pn)

para iniciar novas investigacións, nunha espiral que^ non debe se deter.

ESQUEMA 12: PROPOSTA DE MÉTODO INTEGRATIVO

PRI^ICIPIQS RECTDR^ES

P

PM b^AP b
1

i

P2a

P2b

PM n^ AP n Ĵ' P2n

PM 3

0
0

^P1 ^ PM a ♦ AP a

^^.^ r^^
ae,.^^^^... .,N .^_. _ _^^_ _._..^

492
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^ k a^.. ^ ..e ^, u..^. z....: .,: .^
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Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos

Este modelo integrativo xurdiu da nosa experiencia práctica. Agora para

" finalizar imos expor con precisión na táboa seguinte como foron esas

coincidencias:

ESQUEMA 1^3: PARALALISMO ENTRE O MÉTODO INTEGRATIVO E A INVESTIGACIÓN
REALIZADA

PRINCIPIOS RECTORES

^^!^^^^ ^ ^^^ ^^^^^^^^.^y 0.1. MOTIVACIÓN.
n

^ ^ ^ ",,'u fi ' ^u ?l a, ^ , ^ ._-^ ^.^^ a ;, P1

PROPOS`^^ METODO^OX^CA ^A^^^^

O^ECE^^^ ^^OB^^^^y^o PM1

n ^ ^^ .^F .^^,^ ^,,^ :rya AP1ti^i ;...., c.ŝ s^ ^^ e^^ i i.J ^' ^ c?sl tf....^ a^^Y^.e. .

^OVAS PRQ^OS^^

,
FORMULACION TEORIC^^ .̂

__ . _.,,--_._. , _

4.2. ĉQUÉ SE PRETENDE

OBXECTIVOS

111.2.1'. VAGABUNDEO

V.2. FASE PREPARATORIA
_

111.2.2. FORMULACION DO
,

PROBLEMA DA INVESTIGACION
^ ^ .. ^ i i

. . . . ^. ^ . . .

SEGUN OS RESULTADOS DA FASE

` PREPARATORIA

111.3.2.CU ESTI O NAR10

,^^^°^O®O^OXICASo PM2-PM3 111.3.3.ENTREVISTA

"^ ^" {^ ` ^ ^^ ^'^^5 ^ ^^^ ° AP2-AP3^s"a<3^ ,,sr ;:k .^ t:....s ^^ ^^ a> 4 úy :.^ r.. ^.

®

IV.3. CUESTIONARIO

IV.4. ENTREVISTA

,
^^^^^^^ PMn 111.3.4. INVESTIGACION-ACCIÓN^^^^^STA ^^^^^^

AXUSTES' P4SIBLES PMn IV.S. INVE5TIGACIÓN-ACCIÓN

bCA V. RESULTADOS ^^

^ ,.
111.2.5. NOVOS DESENOS

NOVOS PROBLEMAS P3...PN
V1.2. PROPOSTAS DE fUTURO

N
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w

IV.6.3. RESULTADOS DO PROCESO PERSOAL

Se iniciei a tese con estas palabras:

"Cando comencei esta investigación apenas tivera contactos coas

persoas maiores. iAbrupto sonoro para un inicio de investigación!,

i Inexperiencia, descoñecemento, inmadurez. ..!" (ver 0. Introducción: ^

0.1. Motivación)

Non podo facer menos que pechar un argumento que foi lanzado

desafiante ó mesmo tempo que temorosamente na miña motivación. Esas

palabras non fan senón explicita-lo temor que tiña no inicio a realizar unha

investigación nun paradigma que considera a emerxencia de feitos como un

factor máis da mesma, que se adecúa flexiblemente ás peculiaridades da

realidade. E un factor máis desa realidade. son eu mesma, como investigadora,

pero, tamén como persoa. Porque según sexa a miña persóa, así evoluirá a

investigación, e inversamente, a propia investigación vai modificando as

conviccións persoais, ata formarse un par indisociable.

Esta manifestación camiña a sustenta-la crenza (hoxe confirmada na

miña propia experiencia) de que unha tese doutoral pode, e debe axudar ó

crecemento persoal do investigador. Que pode ser concebida cun obxectivo

persoal, ademais do obxectivo externo. O investigador non ten porque ser un

suxeito tecnócrata, ó servicio da consecución da resolución das cuestións da

investigación, senón que él mesmo é beneficiado na súa autoconstrucción. Na
r

liña da argumentación de Feitosa que foi defendida na parte de xustificación

metodolóxica (111.1.2. Método Integrativo).

494 Ana Rey Cao



Cuarta parte: IV. Análise e interpretación de datos

w

. Os acontecementos que foron emerxendo non foron a confirmación dun

coñecemento previo, senón que foron o descubrimento e aprendizaxe axeitado

para poder realizar hoxe unha labor profesional de maior calidade. Esa é o

resultado do meu próceso persoal: se comecei como "inexperiente,

descoñecedora e inmadura" no eido das persoas maiores, un^ logro, e por

tanto unha conclusión, é que hoxe a tese proporcionoume a superación

inicial desa situación. Hoxe síntome capacitada para realizar unha

intervención con maior seguridade e criterio, e así confirmao o feito de que

actualmente desenvolvo intervención con persoas maiores cun programa

operativo, motivada e con inquietude para continuar aprendendo e mellorando.

Sobre todo iso: vontade e consciencia da necesidade de continuar sempre

como un alumno dos acontecementos, con flexibilidade para acepta-los erros e

coraxe para afronta-los aun a costa de ter que renunciar a posicionamentos

profundamente arragaidos en nós.
.

^Porque ó longo desta tese tiven que modificar unha e outra vez os

meus plans iniciais para dar paso a emerxencia das realidades que ía

atopando no seu percurso. Cando comencei tiña como inquietude e

perspectiva desenvolver un proxecto que situase ás persoas maiores como

educadores fronte a outros colectivos. Pero a propia realidade foime facendo

modificar e aceptar que ese proxecto debía ser mesurado. Aceptar que a

Motricidade ten moito para dar na dimensión intragrupal, na configuracion

intrapersoal, qué as dimensións de trascendencia social son hoxe aínda

obxectivos a longo prazo. Acepta-las propias limitacións para deserivolver unha

intervención cun colectivo asistido e institucionalizado. Acepta-la limitación de

non poder atender a tódólos condicionantes das persoas maiores, e aprender a

humildade da acción. Renunciar a obxectivos cobizosos para empeñarse no

momento do contacto co grupó, no valor mesmo do día a día, con vista a...

pero sendo respectuoso co estado actual das persoas maiores.

^-v,

495 Ana Rey Cao



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores

,

Aprendín a crer no paradigma ecléctico, na posibilidade (e dereito) de

facer ciencia escoitando ó humano. Porque cando comencei a miña tese,,

cheguei a desesperarme na búsqueda dun xeito de expoñer coa estructura

científica tradicional dunha tese.de doutoramento unha experiencia que sentía

incapaz de "encorsetar" nuns apartados estanco: "Formulación teórica",

"Metodoloxía"... "Recoñézoo de. novo" tiña medo a non conseguir presentar

esta experiencia que vivín como unha historia persoal dun xeito que fose válido

para un doutoramento. Seguro que si hoxe comezase esta tese ía face-la

doutro xeito, sen tantos medos, que en ocasións me levaron a limitarme,

a non arriscar, no que hoxe sei que vale^ ^ a^^^pena. No fin conseguin

"flexibilizar" e facer unha síntese entre o que "tivese gostado fose unhá historia"

e o que é"unha tese doutoural". No meu interior foi vivido do primeiro xeito,

pero tamén e certo que o enfrontamento con esta dificultade me proporcinou un

reto moi enriquecedor.

A aceptación da miña ignorancia. "Recoñézoo de novo" , moitos dos

problemas xurdiron pola "prepotencia" de colocar os meus coñecementos e

crenzas como un aro nun pedestal, e querer que as cousas, as persoas, os

feitos, saltasen para pasar por dentro del. Eu sei que comencei presupoñendo

que "sabía`', e hoxe aprendín que só sei o que sexa capaz de aprender das

persoas. Afronto a miña práctica como unha escola, para intentar estar o máis

atenta posible o perigo dos sesgos persoais que supediten ás persoas ó meu

interés.

E finalmente como resultado máis determinante para min: a miña

inquietude polas persoas maiores coñvertiuse en pracer, aprendizaxe e

realización persoal. Hoxe síntome con folgos para continuar neste ámbito

porque deste proceso tomei . o alimento máis estimulante: a enerxía positiva

compartida coas persoas. ^
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Quinfa ^arte: V. Conclusións

QU I NTA PARTE :

V. CONClU51ÓN5 .

"Humana y sólo humana es esa atávica convicción de que
todo indNiduo posee una especial dignidad que lo hace fin en sí mismo,

por lo que no puede ser utilizado como medio,
ni reducido a instrumento,

ni explotado por otros hombres."
Hernández Martínez, 1996

V . 1 . TRABALLO DE CAMPO

1. Debido a diversidade intracolectivo toda intervención con persoas maiores

debe delimita-las características do intragrupo ó que sé dirixe: no noso caso

Persoas urbáns, válidas e independentés (non institucionalizadas).

2. OFERTA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS.

2.1. Maioritariamente "tradicionais" e reproductoras dun ocio de consumo

pasivo. Progresiva e crecente emérxencia de actividades de ocio cunha

trascendencia formativa que supera o simple entretemento. A"conta

pendente" continúan a se-las actividades "sociais e de participación

cidadá".

2.2.Os profesionais coinciden na necesidade de fortalece-la súa autonomía

como principal sustento para a construcción da autoestima e requisito

previo para a inquietude de realización social. As limitacións para

realizar actividades con maior compromiso e obxectivos formativos son

ademais das derivadas da vellez (deterioro físico e cognitivo) e das
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estructurais (falta de diñeiro e recursos humanos e materiais) motivadas

por un forte esteretipo social que as propias persoas maiores teñen

asimilado que é necesario mudár cunha educación trascendente no
^

ocio, non só das persoas maiores senón do resto da sociedade.

2.3. A oferta de ocio actual é caracterizada polo seu doado acceso para a

poboación urbán (onde está concentrada). O intervencionismo público é

moi grande, o que provoca a case "gratuidade" ó mesmo tempo que fai

difícil que se estimulen outras alternativas para a organización do ocio:

o asociacionismo cunha oferta máis autónoma e autodirixida e a oferta

privada innovadora.

2.4. Non basta só con satisface-las expectativas das persoas, porque a

^ educación do home é xerar novas preguntas, novos retos que o fagan

autosuperarse. Tampouco basta con xerar novas expectativas, senón

^ que a satisfacción que se desprende da necesidade percibida cuberta,

ha de se-lo motor fundamental para despois ansiar algo máis.

3. DEMANDAS E INTERESES DAS .PERSOAS MAIORES QUE PARTICIPAN

NAS ACTIVIDADES.

3.1. Non existe caracterización xenéricá da yellez, está determinada polas

características das persoas das que estemos a falar según sexa o seu

estatus sociocultural, o seu estado físico-psíquico e finalmente pola

actitude adoptada: próxima á teoría da desvinculación e outra á teoría

da actividade.

3.2. As persoas maiores que poseen unha formación intelectual deficitaria

^ teñen hábitos máis "sedentarios" e"pasivos", porque non teñen a

liberdade que otorga coñecer outras posibilidades. A súa ignorancia fai

que sexan manipulados polos intereses políticos. As persoas con máis

nivel cultural teñen máis inquietudes por manter unha vida social activa,,
por ^continuar en actividades que Iles manteñan en pleno dominio das

súas capacidades. ^

,,,
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r

3.3. Nesta última perspectiva as persoas manifestaron a necesidade de

ocupa-lo seu tempo de vida con actividades. que Iles posibiliten a

convivencia social, o recoñecemento afectivo e a relación humana e de

cariño. Evita-la soidade e o aillamento, dun xeito ameno e alegre, que

Iles apórte ilusión de vivir. Ílusión que é plena cando atopan un sentido

de trascendencia nas súas vidas, un sentimento de utilidade e

integración. A súa autoestima precisa da percepción dun sentimento de

autonomía (física, psíquica e económica) pero tamén do sentimento de

pertenza. Para isto demandan o mantemento da súa saúde, a solvencia

económica, unha infraestructura sociosanitaria con garantías xunto con

un espacio para a realización social.

3.4. Cada persoa vai a vello segundo teña vivido. Pero unha rasgo

característico é a"Xeneratividade". Vontade a"ceder" á comunidade a

súa experiencia, o coñecemento cultural dunha época que pasou e que

ten valores moi importantes que hoxe estanse a^perder.

3.5. As actividades vinculadas coa corporeidade que eles demandan

serían actividades divertidas que impliquen relación social pero que non

requiran de moito esforzo (que non sexan moi complicadas, para pasar

un momento relaxado e formativo). Con aplicación na súa vida e

beneficio para a súa saúde, ademais de aprender algo novo.

,,

4. VIABILIDADE DUN MODELO INTERACTIVO DE INTERVENCIÓN A

TRAVÉS DA MOTRICIDADE. A activid^ade de interactividade (e interacción

^ xeracional) utilizando como elementos de comunicación a cultura

tradicional do xogo, o baile, o conto, a lenda...parece revelarse como un

recurso moi axeitado adaptado ás características dun amplo colectivo das

persoas maiores. Para desenvolvelo é necesario un traballo previo. de

autoestima para logra-la motivación para participar nun proxecto que os

sitúa cara o público . .
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5. PROGRAMA. DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DA MOTRICIDADE.

^ Obxectivos que atendan a satisface-las demandas no eido afectivo,

cógnitivo, social e motor das persoas maiores, dun xeito que eles perceban

conscientemente os beneficios da actividade. Alta incidencia no

desenvolvemento da relación social, do mantemento da autonomía, do

traballo cognitivo (memoria e atención) e no carácter lúdico.

V.2. PROCESO M ETODOLÓXICO

6. A pertinencia e viabilidade da aplicación do método integrativo na

investigación humanista no eido da Motricidade. O método foi quen de

permiti-la flexibilidade e rigurosidade necesaria para indagar nunha

realidade complexa con vista a unha intervención operativa, e a apertura

para percibir e emprender novos proxectos como continuación dinámica

dunha realidade que non cesa.

V . 3. PROCESO PERSOAL

7. A necesidade da flexibilidade, da aceptación da incerteza, da emerxencia e

da relatividade dos nosos posicionamentos.

•
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V.4 . PROPOSTAS E PROSPECTIVA DE

FUTURO

1. Levar ó noso programa de intervención "Corpo, pensamento e saúde" a un

Debate crítico apreciativo (DCA) creando sistemas de avaliación para os

obxectivos formulados por ese programa valorando de forma rigurosa o

grao no que son conseguidos. Deste xeito ábrense novas posibilidades de

retroalimentación e mellora do programa. ^

2. Amplia-la ^ investigación cualitativa sobre as necesidades, demandas e

intereses á poboación maior masculina. Investigar específicamente a

problemática dos homes fronte a actual oferta de ocio. Procurar métodos

que consigan delimita-las características dun ocio que consiga atraelos a

súa práctica.

3. Realizar estudos no ámbito rural, para conseguir discriminar cales poden

se-las claves para crear unha oferta de ocio adaptada as súas

características e demandas. ^

4. Facer un estudo das posibles aportacións da motricidade ó benestar das

persoas maiores "institucionalizadas" válidas e asistidas e ás persoas

maiores non institucionalizadas asistidas. ^Deseñar programas adaptados a

estes resultados. ^

5. Crear investigacións que contemplen .ás persoas maiores como suxeitos

activos e con opinión no deseño das súas actividades de ocio. Formar

grupos de debate e discusión contínua para ir modulando o deseño de .

actividades. . ^

:
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6. Xerar grupos de estudo interdisciplinar para o deseño conxunto de

programas globais. Xuntar a diferentes profesionais para crear sistemas de

servicios socioculturais e psicosociais coordinados baixo principios rectores

comúns. Aunar coñecementos e esforzos: psicólogos, médicos,

fisioterapeutas, asistentes sociais, sociólogos, animadores socioculturais,

motricistas, etc.

7. Investigar para deseñar un programa específico coa motricidade

conducente a traballar as habilidades de pensamento e a metamemoria.

Xera-los instrumentos idóneos para poder medir ós seus beneficios.

8. Investigar para deseñar un programa específico coa motricidade

conducente a traballa-las habilidades de comunicación (saber falar/saber

escoitar, empatía e simpatía), como un paso previo á incrementa-la súa

vontade de ser partícipes activos da vida comunitaria. ^

9. Desenvolver un estudo que recolla os aspectos da vida cotián que están

sendo necesarios para as persoas maiores (caixeiro áutomático, dominio

informático medio, xestións burocráticas, movementos corporais na súa

casa, alimentación básica, etc.) e sobre eles desenvolver un programa de

intervención sociocultural. ^

10. Xerar publicacións adaptadas ás persoas maiores, nas que se presente de

forma significativa prospectivas de futuro e de presente para eles.

Publicacións conducentes a conciencialos da relevancia e valor das súas

capacidades e función social. ^ ^

11. Continuar indagando nas posibilidades do Método Integrativo para a

investigación humanística no eido da motricidade. Crear estratexias para

sistematiza-lo favorecendo un acceso máis fácil a súa aplicación.

•

•
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ANEXO II .

Amosamos parte do diario como procedemento seguido na recollida de

datos. Correspóndese a: Intervención con grupo de mulleres maiores dunha

residencia privada, intervención cun grupo de homes e mulleres asistidos

psíquicos dunha residencia privada e asistencia a xornada sobre persoas

maiores.

r;
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DIARIO

SESIÓN 1. Día 3-2-99
,

E o primeiro día que eu dirixo a ve/ada. An tes xa esti vera con versando con

e/as, paseando con Eva, fa/ando con Ba/bina... É unha con tinucr a tención

encan tadora, xamais sen tira tan ta gra ti tude por unha simp/e a tención, tan to

interés e desexo po/a simp/e re/ación persoal, por un momento de vida.

Para mo ti var e racha-lo xe% asegúrol%s que deben de coñecer moi tas

cancións ^

-^conocen /a de yo te daré, te daré niña hermosa... ? Moi tas coñécenna, Qs

que non, aprendenna, axudadas po% corear do resto. Entón pouco a pouco

ímol% engadindo pa/mas, pernas .. i sorpréndome do rápido que o col%ron.l, io

moi to que se acti van.l. Enseguida e para o meu pracer (e creo que o ŝeu)

todas estamos rindo xuntas, con moitísima atención ás consignas E/as
,

enseguida anímanse a realiza-las propostas

Así que, cando me sento con e/as, tras ter xerado un clima de entusiasmo,

cornén tol%s que creo que é bo que fagamos un pouco de ac ti vidade co corpo

para man tenernos mel%r na nosa vida co tián. E/as comen tan que á súa idade

non é posible. En tón dígo/%s que duran te o seu día cr día necesi tan moi to do

seu corpo: ^qué é o^ que facemos ó erguernos po/a mañá^ E/as un tanto

sorprendidas e di ver tidas coa pregun ta comenzan, a con tes tar con ton de

estar dicindo cousas ob vias: "Estirarnos, bostezar, caernos da cama.... "-

'Pois entón eso demostra que sempre vivimos ^co corpo" Aí comezamos a

realizar eses mo vemen tos, simulando aqúe% que van dicindo, como o re/a to

dun día: cada vez van xurdindo máis propostas Rin das súas ocurrencias:

•
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"Logo como temo-las mans dormidas movemo-las, bañámonos, secámonos,

peinámonos .. "Repetimo-las dinámicas

A súa escasa mo vilidade non foi obstácu/o para que todas participasen

sentadas Creo que non teñen consciencia de ter feito ^'Ximnasia" Iso non

l/es gusta. Para terminar uns estiramentos e re/axacíóns, que son

introducidos comentándol%s a súa utilidade con exemp/os prácticos

Creo que existe un rechazo ante a idea de 'Ximnasía" porque a moítas

enfrontaas coa súa incapacidade f^sica. Os seus corpos están moi /imitados

en mo vilidade, por iso nos lles gusta a idea de some terse a un exercicio do

que non alcanzan a ve-lo seu beneficio, e que tampouco de inmediato

proporcionalles satisfacción a/gunha. A súa rea/idade é tan monótona que o

lúdico para e/as, permíte/%s evadirse.

Ó terminar todas comentan o moito que riron.

SESIÓN 2. Día 10-2-99 ^ - ^

Chegada ó cen tro. Sa/udos a todos e^ tóda/as anciáns, ainda que a presencia

das segundas é moito maior. 5empre encontro o mesmo silencio entre e%s, a

mesma disposición..., o tempo man tense agarrado a súa pasividade. Todos

observan /entos a miña entrada, o seu ollar se posa, non camiña. O saúdo é, .

contestado /entamente, pero comp/acidos po/a apartentemente grata

no vidade dun encon tro con a/guén no vedoso. Ó achegarme ó fondo, ó lugar

onde xera/mente desenvó/vese o actividade, encóntrome con Eva, Tere,

Marina, Ama/io .. Sonríenme como si saisen dun /e targo. Comén tol%s que J. L.

" non vai vir pórqcié está nun . curso en Granada, moi tas xa o saben.
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Con versamos bre vemen te. Pregún tol%s se hoxe ape técel%-lo exercicio. A

Eva: ^hoxe vai partivipar? ^

• lSi!

• Estupendo! ^

• ^no te he dicho como?

• ^cómo? ^

• Mirando

Río an te a súa saída, e bromeo que iso non va/e, e fa/amos de anécdo tas

sobre miróns, nas obras de construcción...

Me despido deica /ogo, porque teño que ir cos de abaixo.

^ Te vas? ^

-iNon.l I/oy aba, jo. ^

Tomasa noutro /ugar, me recibe cun du/ce e sempre presente: " ŝ̂tós muy^-

guapa, ^qúé tal.? va/es mucho" Le comento que hoxe tamén imos a facer

ximnasia: .

-A vísame para /a gimnasiQ

DEMENTES

Na sa/a dos dementes iqué forte o término! Ó entrar rósgase un pano fino,

que cubre o ar. Ó//anme, tamén /en tos A miña voz parece rachar fíos e

estrelarse solitaria nas paredes tristes Non recebe ecos humanos de

recepción da mensaxe. Creo que debo aumenta-lo meu ton de voz e insistir.

Así fĉrimo ve-la enfermeira, que despois da miña presentación: "HOLA,

^cómo estQn? Son Ana, J.L. non pode vir. Imos facer un pouco de actividade ^

física.l

i

•

•
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A rapaza repí teo a pu/món par tido. iBoa /ección vi vencia/ para min! Sen to

nunha cadeira onde todos me ven. Comenzar ...idifícil.! Invito a unha señora

a participar, pero e/a me díce: que está cansada, que quere durmir no seu

cuarto, que depende de/a, que ten que recuperarse. A súa cara é moi triste

e pouco comunicativa.

A sesión non me conduce a nada, e a e%s tampouco. Pasividade mecánica,

enaxenados en corpos que non funcionan. Comenzamos coas mans, saudos de

abrir e pechar, erguémo-/os brazos .As pernas ..

Animo continuamente a Carmen

Non me siento nada ben co que fago. Míranme os que participan. O resto, eu

xa os din por perdidos, ^por qué ? ^ Qué fago?. E/es son robo ts e eu mo voos

no que ^xa están fartos Racho outro fío e/evántome e. busco o contacto

físico con e%s, creo que o reciben ben. As miñas mans os recuperan en sí e

en min. Esperan predispostos a miña atención. Nengún amosa rechazo nin

tensión ó con tac to. Ó con trario, en tréganse vo/un tariosos ó tac to, ó ollar e

a pa/abra. Os intentos de fa/arme, de comunicarse conmigo son maiores A

súa activación increméntase.

Carmen me sorrí e dime . cousas agradab/es, a/gunhas /óxicas o turas

rodeadas dun pasado do co tiá no que me funde. Dora fa/a dos ^ seus

fami/iares =^os coñece? ^coñece o meu tío? Insiste en preguntarme sobre a

súa familia... J'esús, esfórzase en musitar algo. Non sei o que é... respóndo/%

só coa miña atención, co meu contacto e coa miña vontade de facerl/e

sentirse mel%% máis atendido, máis coherente nesta /ocura que deben vivir... .

Dora ^me fala de eu debo facer moi ta ximnasia, a súa fala é di fíci/.

,

:
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Termino cun estiramiento persoalizado. Non l/es dou bicos, pero non sei

como despedirme..., achégome individua/mente e adícol%s un xesto, un

contacto.

Arriba de no vo saudos Ó pasar recol% a Tomasa, que a/egre e vo/un taria

acompáñame. Organizo o espacio. Acompáñoas ata alí. Axúdoas a situarse.

Comén tol%s o que teño in tención de compartir con e/as: as súas cancións, as

súas historias .. Saben moi tas cousas que son certamen te valiosas e dignas de

compartir. Conversamos do pasodob/e e re/acionoo coa música do "Yo te

daré, te daré niña hermosa... "Lémbrol%s se pensaron noutra canción:

-No, se nos o/vidó.

Non hai moita convicción. Entonces estimu/o a buscar un pasodob/e: Amalia

/embra "So/dadi to españo/" No inicio, non hai moi ta unión, pero o cabo dun
,

tempo moi tas apun tillan, corean, acompañan. Recuperamos un bo pedazo. E

di fícil uni ficar ó grupo, porque non amosan moi ta disposición cara as outras

Para /ograr unha actividade de grupo na que todas participen e se dinamicen

recordamos o"Yo te daré'; pero en esta ocasión F/ora y Amalia /embran

outro pedazo: Una mañana de nieb/a temprano... " Engadimos os pes e mans

Como a miña intención é facer un pouco^ de exercicio, presento ^ a actividade

de si coñecen o seu corpo. lsi^ Eva comezcr grcrcíosamente cr decir que ten

seu corpo... Hai máis comen tarios Eu dígol%s que o corpo é un instrumen to

que e/as utilizan moi a miudo, que non deben rexeita-lo exercicio porque é

a/go natural. Así introduzco a actividade das articu/acións Resu/ta ben: cr

primeira suxerencia desparafusante: ios dedos sirven para matar pu/gas! Os

usos son variados: toca-lo piano, bolil%s, e tc. Na/gunhas acti vidades

me temos varian tes para facer máis exercicio: por exemp/o: Remar. Inc/uso

.
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bailámo-la muiñeira, co tacón puntcr. Buscar un pouco a interacción /údica, o

círculo pídeo. Así que tras recoñece-la súa derei ta e a súa esquerda,

divertímonos con xogos de palmas ás pernas que temos xunto a nós Para

terminar, uns estiramentos, e re/axación coa respiración. I/oume contenta

por min e po/as seus sorrisos con ganas de ofrecerlles máis para que e/as

tamén me ofrezan.

SESIÓN 3. Día 11-Z-99

SALA DE DEMENTES .

An te a miña insa tisfacción po/a impresión do día an terior decidín modi fica-/a

miña actitude. J.L. dixérame que con e%s só era posib/e actividade físicQ Eu

vin como con él, a pasividade e a apatía eran unha rea/idade. Eu apostei

subxectivamente, aposto por e%s Prefiro unha estimu/acíón máis directa,

máis persoa/izada, maior contacto, máis persoa a persoa... Así que, diríxome

a e%s persoa/mente. Os seus corpo ábrense ó meu. Deixanse e as súas

miradas me fa/an e me buscan. Abrazos, sorrisos, que fa/an ainda máis cas

pa/abras que lle son negadas Mo véronse estupendamen te, porque creo que

as súas mentes e corazóns foron chamados O resto acompaña. O lúdico

funcíona, e a actividade de busca-/a miña man para facer pa/mada, facer

ruído, emociónalles . Ó so/ici tar que me apre ten as mans, o seu corpo

tensase e os seus ol%s míranme en consonancia a súa .forza que comunica o

meu corpo co seu. O lúdico é un sonrriso...^un soririso? E eso ^qué é para
, ^ .

e%s? E un sonrirso nun tazón de gris
,

O regresar ó sa/ón de arriba, vou chamando as miñas compañeiras de

diversión. Cando o corro xa estú listo. Hoxe con mesa, tiña pensQdo facer
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acertixos, presentacións, cancións e contos Pero xurdiu da conversa a

opor tunidade de sacar un traba/enguas: Pabli to c/a vó un c/a vi to. Engancha

moi to en bre ve todas rín ^ e esfórzanse. As risas animan a aproximarse a

Teresa e Susi que únense cun: -esto es divertido, no como lagimnasia...

Despois dun pedazo recol%mos a/guns que Amalia narra: la capa bordada y

aguaripitti, jada, Susi e/ dicho que he dicho, poco a poco. ^

Tras un montón de risas, organizamos un xogo de mans sobre a mesa.
,

Comentol%-la importancia de traballa-los ref/exos e a axilidade mental. E
,

simp/e: un go/pe, á dereita, dous go/pes á esquerda. E máis /ento a
,

compresión pero teñen vontade, non desesperan. E divertido e todas

empéñanse. Ó fina/ cruzamo-las mans ^

Teresa pregunta: -^% haces con /os niños? -eu esquivo o bu/to: inon! Cos
,

meus amigos e amigas Os nenos non lles gostQ

Para terminar dígol%s se apetécel%s que lles /ea un conto ou si se. animan

e/as Eu preferín o segundo. Amalia conta^ un lindo e breve.

De desafío para mañán un acertixo: paso po% río e non me mol%, paso po%

lume e non me queimo.

Rimos moi to e o grupo está unido, e axilmen te con versando en tre e/as

SESIÓN 4. SALA DEPERSOAS CON DETERIORO MENTAL:

Ó chegar á sa/a, a te% está acesa. A disposición da sa/a co%ca as persoas no

con torno do rec tángu/o que e.'.s ta describe. Sen tados en so fás, fundidos no

mullido que parece come%s Un durme, outro nunha cadeira de rodas nun

extremo. O caballero de pe, deambu/Q Xun to a por to sempre o ma/ ^^
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humorado Pedro, nunha cadeira, é o único que se sen ta na súa cadeira. Ó

entrar e enfrentarme a esa situación de desorden na orde que impón a

pasividade indefensa, non sei como realiza-la miña intervención. Saudo a

todos, decido dedicarme un a un a conversar un pouco, e facerme ver

definitivamente. Dora está musitando que quere morrer. Entre tanto Luisa,

a señora da cadeira de rodas chámame, a súa voz é sorprenden temen te

c/ara e vi vaz, ^pode axudarme a/e van tarme? Ó coídador non lle agrada a

pregunta, míro/% e pregúnto/% si é posib/e. Accede reprochándo/% a súa

pesadez, le van támo/a, camína cos pes e pernás tu//idas mo vida po/a nosa

forza que a susten ta no a/to. Un bre ve rodeo e de no vo a cadeira. Pedro

enfádase e dice que coma baca/ao, que estire as pernas, que é ridícu/o...

Achégome a Dora e decídome por un traballo persoalizado, converso con e/a

na iloxicidade das súas pa/abras Mentres a/ternamos movilizacións, batimos

ovos, damos pa/mas, decimos sí e non... A/go sorpréndeme: mentres usted

está aquí son feliz, pero /ogo vo/vo a tristezQ As súas pa/abras e miradas de

atención afectuosa conmóvenme e incítanme a darlle o que creo que me

suxire a súa corporeidade: contacto, atención e afecto. Con Maruja, a

conversa é mais f/uída. Ten prob/emas de ouvido, o seu tema favorito é que

somos boas, que e/a fará o que ' éu lle mande'; 'ŝi necesí tas a/go me /o pides,

que eu te dou'; "tú sabes'; "lo que mandes" Encántame descubri-lo seu riso

con xogos de pa/meos e patadas de futbo% Así continuo con E/isa e

fína/mente con Jorge. Non deixa de impresionarme e de movilizarme a

increíb/e recep ti vidade dos seus corpos ó con tac to, o seu recoñecemen to

propio pasa po% que as miñas mans fan no seu contacto. ,

As despedídas sempre me deixañ confusa, ^cómo despedirse^ de e%s?
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SESIÓN 4 COAS AMIGAS

A miña priineira grata sorpresa: ó regresar ó sa/ón están moitas alí

sentadas, as dúas incorporacións de onte xa están no grupo. Esther anímase

an te a miña suxerencia e a mesma cousa L ourdes Po/as súas con versas vexo

que on ten con tinuaron facendo cousas de recuperación das súas tradicións

en amenidades, bárbaro^!l

Somos ungrupo numeroso. Retiramo-la mesa: Teresa pregunta ^vas a hacer

gimnasia? Rápida resposta para e vi ta-la súa estampida: -no vamos a

con tinuar con cosas como /as de ayer, a pasar un ra to di vertido... iiiBIEN.!!!l

Se queda.

Todas nun círculo. O inico faise co recordo espontaneo do Pab/ito c/avó un

c/avito..:Xurden as primeiras risas Susi, enseguida cóntame máis

traba/enguqs En tonces repí tol%s o meu acer tixo: e/as pensaron no ar.

Doulles unhas pistas e ó^ fina/ acertan: a sombra

Introduzco con risco o xogo dos nomes "/aranxa"e "limón" Lanzoo coa axuda

para saberme os no vos nomes O xogo .. ten a di f icu/dade da explicación: hai

sordas, prob/emas de memoria:.. E/as dubidan de que Eva poida. Ó fina/

estupendo, coa axuda de todas .sae precioso. Inc/uso engadímos//e unha

variante da sandía. E/as nii^ siquera saben o nome de todas Foi precioso ver

como se axudan.

O xogo con pe%ta introduzoo co pretexto dos ref/exos, a coordinación e o

traballo con mans Encántame Q dinámica, todas están participando..

E/eximos a canción que se can tará men tres Q pe% ta corre en tre nos

Amoriños, amoriños .. A. que se quedá coa pe% ta debe con tar unhas

•

•.
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historías, canción, chiste ou acertixo. E xenia/ ver como todas escoitan,

corean... Parece que de ese inicial: non sei nada, no podo... pasamos a: non é

así, eu tamén seino. Esther que se negaba a cantar porque /le tíña morto un

parien te, accede tamén an te os ánimos de todas Amelia an te a pe tición de

^ Teresa cán tanos unha zarzue%r.

Para finalizar dígol%s que dentro de pouco serán capaces de pil/a-la pe%ta ó

vo, facemo-la proba por petición. Divírtense /anzándoa unhas a outras

Anuncio a miña marcha, o regreso de J. L. Comen tamos do Ccrrna va/, do

pracer da sesión... E/as rega/an os meus ouvidos e o meu corazón coas súas

preguntas sobre o meu regreso, os seus agradecementos non poden ser

sinón sinceramente devo/tos recíprocamente. Pé.same a ic^eo de que a miña

desaparición é unha crue/dade po% meu utilitarismo...

A despedida con no vos acertíxos, bicos e adeuses iqué bo clima!

A CONTINUACIÓN PRESÉNTASE A FOLLA QUE LLES FOI ENTREGADA
N

AS SENORAS, CON MOI TAS DAS COUSAS QUE FORON XURDINDO NO

DESENVOL VEMENTO DA ACTIVIDADE. ALGO TAN SIMPLE COMO

ESTA MINI-RECOPILACIÓN ORIXINOU NELAS _ UN MOMENTO

ESPECIAL DE EMOCIÓN: ^

RESIDENCIA DE LA FORTALEZA.

FEBRERO DE 1999:
"PABL 1 TO CLA VÓ UN CLA V/ TO

,
^ QUE CLA V/ TO CLA VÓ PABL / TO ?"
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"FEDERI CO CHI CO RI CO

1 NS UL TÓ DE UN MODO L OCO A SU TÍO FEDERI CO

QUE LE DIJO:

POCO A POCO, PACO PECO, POCO PICO."

"UNA CAPA BORDADA, BIRLADA YAGUARIPATITIJADA,

EL BORDADOR, B/RLADOR YAGUARIPATITIJADOR QUE ESTA CAPA

BORDE, BIRLE YAGUARIPATITICE SERÁ,

SE LE PAGARÁ LA BORDADURA, BIRLADURA YAGUARAPATITIJADURA ^

PARA QUE NO BORDE NI BIRLE NI AGUARIPATITIJE CAPA NINGUNA."

"ME HAN DI CHO QUE HE DI CHO UN DI CHO,

DI CHO QUE NO HE DI CHO YO,

^ SI ESE D/CHO QUE TÚ HAS DICHO QUE YO HE D/CHO,

YO LO HUBIERA DICHO

ESE DICHO ESTARÍA MUY BIEN DICHO POR HABERLO DICHO YO"

"DEL CORO AL CAÑO

Y DEL CAÑO AL CORO"

«.
GQU/ÉN PUSO EL HUEVO EN LA PAJA?

LA GALL/NA

M/ERDA PARA QUIEN LO AD/ V/NA"

CANCIÓN:^

^ "YO TE DARÉ,

TE DARÉ N/ÑA HERMOSA,

TE DARÉ UNA COSA,

UNA COSA QUE YO SÓLO SÉ:
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iCAFÉ!"

^

"UNA MAÑANA DE NIEBLA ME FUT A LA PUEBLA DEL CARAMIÑAL,

TUVE QUE CRUZAR LA LA RÍA DE VILLAGARCÍA

^ QUE ES PUERTO DE MAR"

DIARIO DO DÍA 4 DE MARZO DE 1999.

Asistencia ás Xornadas: As persoas maiores ante o terceíro milenio:

derei tos e responsabi/idades Pa/acio de Congresos de San tiago de

Composte/Q Fundación "la caixQ" ^

Asistín con a crenza de que ía a ser destinada a profesionais da intervención

con persoas maiores, xa que ó intentar inscribirme por primeira ocQSión

informóuseme por parte da organización de que debía ser da/gunha

insti tución. Deste xei to tería aceso a un con vi te. Pasados uns días, ari te a

miña sorpresa, ó reintentar a miña inscripción, foi aceptada. Chegado o día

da Xornada sorprendeume a imaxe do vestíbulo con persoas ^

maioritariamente maiores O foro parecía sen dúbida estar composto por

señores e señoras maiores de organizacións, centros sociais ..iestupendo!

Pensei. E/es son os pro tagonistas e^ verdadeiros interesados Mais ó dar

comezo a conferencia todo foi derrumbado. Presentación e discurso po/ítico

e^ tremenda montaxe de medios: internet proxectada na parede, conexión

simultánea a centros de toda España...Apo%xía ó poderío loxístico dos .

Organizadores Comezaron as charlas, todas e/as supeditadas ós avatares

das esixencias das tecno%xías ^para quén ían dirixidas as xornadas?: para

os profesionais eran reflexións pouco trascendentes e innovadoras, para as

persoas maiores estaban demasiado lonxe da súa ^ réalidade.

.
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Ademais..iimaxina! Catro horas seguidas sentados escoitando soció/ogos,

polí ticos, escri tores .. Ó meu /ado un home durmía, máis na fren te

observábanse rostros perdidos noutros pensamentos.. Tremenda montaxe

sen sentido. Antes de que os ponentes rematasen moitas persoas se

ergueron impacien tes e marchaban po%s corredores, outros, se /e van taban

confusos .. An te esta si tuación a moderadora solici tou paciencia: "A comida

espérará por nos" Si tuación gro tesca...

Para maior vergonza: a/morzo e comida gra tuí ta. Apro vei tei para sen tarme

cun grupo encantador de maiores Comezamos a conversar: un grupo dun

centro socia/ público non fora avisado para que viña a Santiago: 'Nos

dixeron que nos apuntásemos e nos o fixemos" A outras persoas so lles

comentaran que "todo era de va/de': Os outros pensaban que viñan 'ó unha

desas exposicións de produtos que ofertan a viaxe e aproveitan para

vender'; uns poucos se preguntaban se 'po/a tarde os /evarían a catedral... "

As súas prégun tas e re f/exións sobre o e ven to se cen traban en moi tos casos

"na sabiduría dos que fa/aban'; mais ' éran tan tas horas sen tados" Eso foi a

Xornada: " As persoas maiores an te o terceiro milenio: derei tos e

responsabilidades" ^ ^

Con versa moi in teresan te con Ana (Caixa Ga/icia) que me pon en o viso sobre

o risco de utilizar no proxecto denominación que ape%n á recuperación da

memoria. Ese é un tema delicado e fa/ar diso é un engano se non se procura

unha intervención sistemática. Ape/a á ética e eu concordo. Non debemos

agocharnos noutras ciencias para enganar, debemos atraer cara a nosa: a

mo tricidade.
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ANEXO III .

CUESTIONARIO
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS PARA PERSOAS MAIORES

r

Ĵ

AGRADECEMO-LO SEU ESFORZO POR CONTESTAR. SOMOS CONSCIENTES DA DIFICULTADE NA
FORMULACIÓN DALGUNHAS PERGUNTAS. CUMPLIMENTE AS CASILLAS CORRECTAS CUNHA CRUZ,

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE QUE DEBE POÑER NÚMERO OU LETRA. AXUDARANOS QUE O
CUMPLIMENTE CON LETRA MAIÚSCULA.GRACIAS.

01. NOME DA ENTIDADE: ^
R/ N° PORTAL LOCALIDADE

D.P. TELÉFONO FAX

02. TIPO DE ENTIDADE: ^

RESIDENCIA q CENTRO SOCIAL q CLUBEIFOGAR q CENTRO DE DÍA q VIVENDA TUTELADA q

AULA TERCEIRA IDADEq EMPRESA DE SERVICIOS q OUTROS q ESPECIFICAR

03. ^ A QUEN VAN DIRIXIDAS AS ACTIVIDADES DA SUA ENTIDADE?

A PERSOAS MAIORES q A MAIORES E A OUTRAS PERSOAS q (Xóvenes, minusválidos, adultos...)
04. CARACTERISTICAS DAS PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS ACTIVIDADES.

SEXO: ^HOME q MULLER q AMBOS SEXOSq

VÁLIDOS q ASISTIDOS FÍSICOSq ASISTIDOS PSÍQUICOS q VÁLIDOS E ASISTIDOS q

05. PARA PARTICIPAR NAS ACTIVIDADES E NECESARIO SER:

SOCIOq USUARIO/CLIENTE q NADA ESPECÍFICO q OUTRASqESPEĈ IFICAR

06. A PARTICIPACION NAS ACTIVIDADES DA SUA ENTIDADE E:

GRATUÍTA q NON GRATUÍTA: CUANTÍA FIXA q %INGRESOS q %PENSIÓN q

OUTRAS q

07. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS OFERTADAS POLA SUA ENTIDADE PARA PERSOAS

MAIORES DURANTE O MES ACTUAL.
INDICAR: DENOMINACIÓN XENERICA DA ACTIVIDADE, NUMERO DE PERSOAS MAIORES (N°) G^UE PARTICIPA

E NÚMERO DE HORAS QUE SE REALIZA Á SEMANA
E'em lo: Ximnasia de mantenemento 20 ersoas maiores 3 h. á semana:

DENOMINACION XENERICA NQ HORAS/
SEMANA

DENOMINACION XENERICA NQ HORAS
SEMANA

X/MNAS/A DE MANTENEMENTO 20 3

08.INSTALACIONS PARA ACTIVIDADES

XARDÍN/PATIO q PISCINAq SALA USOS MÚLTIPLES q BIBLIOTECAq CAPELAq INSTALACIÓNS

PARA XOGO TRADICIONAL: PETANCA, CHAVE, BOLOS... q ESPECIFICAR

OUTROSq ESPECIFICAR

ENVIAR EN SOBRE ADXUNTO. GRACIAS 1



9. SINALAR AQUELO QUE REALICEN AS PERSOAS MAIORES NA SUA ENTIDADE

DURANTE ESTE MES.
ENTRETENEMENTO SOCIAIS E PARTICIPACIÓN FORMATIVO-CULTURAIS

• VER T.V. q ^ CIUDADANA • CORAL E RONDALLA q
• GRUPOS DE RELACION CON

• ESCOITA-LA RADIO q • ANIMACIÓN Á LECTURA q

• FESTAS, CELEBRACIÓNSq
FAMILIARESq

• CONFERENCIAS q
• XOGOS DE MESA (NAIPE • VOLUNTARIADO q ' (ESPECI FICAR)----------------------------------,

(ESPECI FICAR)----------------------------

•

XADREZ, BILLAR...) q

LE-LA PRENSA q • GRUPOS PARA INTERCAMBIO • MESAS REDONDAS q

• BAILES q DE COÑECEMENTOS q
(ESPECIFICAR) ---------------------------------

DINÁMICA OCUPACIONAL • OUTROS (ESPECIFICAR) q • XORNADAS-SEMINARIOS q
• ESCULTURA q (ESPECIFICAR) ---------------------------------
• ARTESANÍA PAPEL-CARTÓN q

• PINTURA q DESENVOLVEMENTO • REALIZAR EXPOSICIpNS q

q
FÍSICO-PSÍGIUICO (ESPECIFICAR) ----------------------------• DEBUXO

XIMNASIA SUAVE q
• FOTOGRAFÍA q

• .

• IOGAq • TERTULIAS q
• TÍTERES q

• RELAXACIÓN q • ASISTENCIA ACTOS RELIXIOSOS q
• COCIÑA q

• TAI-CHI q • CONFECCIÓN DE PERIÓDICO,
• CRÍA-COIDADO DE ANIMAIS q AXENDA) qREVISTA• NATACIÓN q ,
• XARDINERÍA q • VISITAS (A CENTROS OFICIAIS

• PSICOMOTRICIDADE q
,

• TALLADO MADEIRA q
qC S C Ñ

EXPOSICfÓNS, FÁBRICAS...) q

• MAQUETISMO q
• MAR HA - AMI AR (ESPECIFICAR)
• AEROBIC q

• ESCAIOLA q
• DANZA q .• AMENIDADES: ADIVIÑANZAS,

• PONTO DE CRUZq
• BAILES DE SALÓN q CHISTES, REFRÁNS, ETC. q

• BORDADO A MAN q

PONTO E GANCHILLO q
• DEPORTES (ESPECIFICAR ) q • ACTIVIDADE DE TEATRO q

• . --------------------------------------------=-- • CINE-FORUMNIDEO-FORUM q
q• BOLILLOS • AUDICIÓNS MÚSICAIS q

• CALCETA q • XOGOS q • ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS
• CORTE E CONFECCIÓN q • EXPRESIÓN CORPORAL q (CINE, TEATRO, DEPORTE) q

• CESTERÍA q • XOGO TRADICIONAL • ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN ÁS

• ESTAÑO q (PETANCA, BOLOS, ETC. ) q NOVAS TECNOLOXÍAS q

• ESMALTE q
• TÉCNICAS DE MEMORIA, • EXCURSIÓNS E VIAXES q .

HABILIDADE COGNITIVA q (ESPECIFICAR)-- --------------------------------
• PORCELANA q

q
• OUTRAS (ESPECIFICAR) q -----

• ----OUTROS (ESPECIFICAR)
• OUTROS q (ESPECIFICAR) ----------

-------------------------------------------------- ----=----------------------------------------------
10. ^Cree que as persoas maiores da sua entidade participarían nunha actividade na que
recuperasen os seus coñecementos e experiencias (cancións tradicionais, bailes; contos,
oficios, etc.) ca intención de ensinar a outrós colectivos (nenos, xóvenes, adultos, etc.)?
SI q NON q NON SABE q POR FAVOR, XUSTIFIQUE A SUA RESPOSTA------=-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

SEGURAMENTE A SUA ENT/DADE TEN /NQU/ETUDES DE /NTERESE EN RELAC/ON AS ACT/V/DADES
PARA PERSOAS MA/ORES. AGRADECEMOS AS COMENTEN. ^

i

•`

^aITÁS^^A^íASpoIÁSUÁ ^olABo^^ióN
ENVIAR EN SOBRE ADXUNTO. GRACIAS
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.

Entidade Titular Denominación Enderezo Telf.

centro

Ames ^

1^ Concello de Ames Centro 3a Edad y Bertamirans, s/n 891017

jvtud-conserje 15864.

Abegondo

2^ Concello de Abegondo Centro Municipal da San Marcos, s/n 673001

^ Terceira Idade 15318 Abegondo

Aranga

3^ Concello de Aranga Pza. Maestro 793051

Mosquera

15317 Aranga

Ares

4^ Concello de Ares ^ Praza José Antonio , 468102

s/n

15624 Ares

Arteixo

^5^ ^. Concelló de Arteixo Praza Alcalde R. 600009

Dopico, 1

151'42 Arteixo

Arzua

6^ Asociación Club de Xubilados R/Padre Pardo, 33 500696

^ " Sociedad Cultural 15810 500639

Recreativa de Arzúa" ^

^^ M^ Magadalena Lojo Nuestra Señora de la Arentia-andabao 5160 98

Rozada Magdalena 15810

8^ Concello de Arzúa R/ Santiago, 2 500000

15810

. A Bañá .
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1

9^ Concello de Baña Praza do . concello, 1- 886551

San Vicenzo 15863

Bergondo ^

^^^ Concello de Bergondo Estrada da Coruña, 12 791252

15165

11- E^iroespes, S.L. Santa Ma:rta de Babio-: 780505

Casaf, s/n

157 66

^2^ Reŝ idencia da Teceira E1 Pilar de Bergondo
__ _ __

Lugar as Leiras,
_

` 794115 '

Idade, EI Pilar de Labradío de Petelos

Bergondo S.L. 15^ 65

Betanzos

13^ Hermanitas de los Residencia García As Cascas, 109. 770325

Ancianos Hermanos 15300

Desamparados.

^4^ Concello de Betanzos Praza da Constitución, 770111

- . 1- 15300 _. ...

^15: 'Cáixa Gáli ĉ ia :(óbr^ Club' de Xubilados Praza Hnos García 772911

social) "Caixa Galicia Naveira, 33: 15300

^ Boimorto - ^
^s^ MaMagdalena Lojo Vivenda Titelada "Na Andabao-Arentia, 516098

Rozada Sa da Magdalena 15807 Boimorto

Boiro
"^ Club de pensionistas e Asociación - de Pza.Municipal, s/n 844036

xubilados de Boiro O' jubilados O'Breiro 15930 ^ 846533

Breiro

18^ Concello de Boiro Pza. do Concello, s/n 844800

15930

19^ Concello de Boiro Centro Municipal Parque da Cachada, 844800

^ Terceira Idade de s/n. 15930 ^

^ Boiro .

r
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20• Concello de Boiro Vivenda titelada Avda. Costitución, 847593

edificio Ría • Park,

Portal 5-3°. 15930

Boqueixon
21• Concello de Boqueixon Rua Fonte, s/n 513052

15889

Brion
'22• '^ Conceilo de Brion ` Pedrouzoŝ Aŝ Cascaŝ; ` Ŝ87431

,
149`.

_
15865

Cabana
23• Concello de Cabana . A Carballa, s/n 754020

Cesullas

15115

Cabanas
24• Xunta de Galicia Residencia da Pereiro s/n-Laraxe- 433888

Asistidos de Laraxe Cabanas

- "Virxe de 15622

Covadonga"

Camariñas
25• Concello de Camariñas Praza de Insuela, 57 736000

15123

Cambre -
26• Concello de Cambre ^ Atrio, n° 1 675234

15660

27• Asociación da Terceira
e

R/ constitución, 27 666897

Idade EI Temple 15660 ^

28• Asociación da Terceira Samosteiro, 5 674610

Idade Sañta María de 15660

^ Cambré

c
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^^29^ Miguél Angel Vilas MAYORES, S.L. Río Sil, 1-5° D; 63^9888338

Martínez 1:5660

^ Capela
30. Concello de A Capela Asociación Terceira As Neves, 33-1 a 459006

idade Xeración da 15613

. Experiencia ^

31 • Concello de Capela As neves, 46 459006

151^63

Carballo
32. Policlínico Bergantiños, R/ Hórreo, 2-2° 700868

S.A. 15100 ^

^33. Con ĉello de Carballo R/Co1ón, s/n 702858

15100

34.' Centro social San Xoan Igrexa, s/n 756726

Bautista 15100

35. Xunta de ^Gálicia Residencia da 3a R/Praza de Vigo, s/n 703256

Idade de Carballo 15100

3s. Xunta de Galicia Centro Social de Praza de Vigo, s/n 703256

Carballo 15100

37• Union democrática de Teleclub-Pza.s/n-

pensionistas UDP de SOFAN

Sofan: UDP
<

15100

Cariño . ^

38• Concello de Cariño Pza. Porta da Pulida ^

15360

^g^ Olegario Painĉeira `Centro da '3a Idade Rua da Pédra'''Acerca 405867

Montero. privado Asociación San ^ 5365

Antonio da Pedra

Carnota ^
40. Concello de Carnota San G regorio,l8 857032

15293

ti

.
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4

41.

42.

43.

44''..

45.

47:..

,4

Carral

Concello de Carral

Cedeira

Concello de Cedeira

Concello de Cedeira

Cee

Concello de Gee

Cerceda

Concello de Cerceda

Cesuras

Goncello de Cesuras

Coiros

Corcubión

Cóñĉelló 'de Corcubión'

Coristanco

Círculo Municipal de

pensionistas

Campo da feira, s/n

15175

Paseo

generalísimo,

15350

R/Real, 15

15350

del

n°20

de:AndradeDomingo

Avda. do Mesón

15186

Forte-Bragad

15390

Coiros'`de Arriba, 37

15316

Avda. Da V'iña,

151'30

R/Médico

Fraguela, s

15130

670002

480000

480000

746757

685152

790129

796256

747101:

746362

Ana Rey Cao



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

7330Ó1

52.

53.

A Coruña

Obra Social Caixá

Caritas Interparroquial

de A Coruña

Caritas Diocesana de

Santiago

Múltiples

`Residencia dE

Anciáns "La Ciudad"

Meu Lar

Boandanza

Santo Domingo,11=19. '

5001

Antonio Pereira, 1-1 °,

15007

Monasterio

Bergondo, 15-17

de

15010

'54..

personas Mayores

Curros Enríquez, s/ñ

15002

20581'^6

245954

271364

205975

205975 `

5

5

5

59.

60.

61.

Galicia `'

Parroquia`Santo Tomás

Parroquia de San Luis

de Gonzaga

Patronato de la caridad

Obra S©cial Caixa

de La Coruña

:Reŝ idencia Fogar da

3a Idade Torrente

Ballester

Fogar da Terceira

Idade

d

Club 3a' fdade "Santo

Tomás"

Centro Social da 3a

Idade "Sán Luis de

Gonzaga" v

;R/pensamentos, s/n.

226367

282277

''15008

R/Alta; '227677

15003`

R/ A`Torre, 7 202267

15002

San Rosendó, 13^. 247428

15007

Avda. de Labañou, 2.

Barrio de San Roque

15011

251244
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62. Aŝóciación de Jubilados " Poligono Elviña, '2a ' 249600

de Enfermería San Júan Fase Bloque; 54-55, 1°

:: . de Dios 15008

s3• Asociación de vecinos Nosa Señora do 140979

Francisco Rodríguez Perpertuo Socorro, 11-

Otero ^ baixo

15006

s4. Asociación de vecinos Club da terceira Birloque, s/n, 293253

os Anxos. San Cristobal idade 15008

das Viñas .

s5• Caritas Diocesana de Pza. Recife 269883

Santiago 15004

ss. Asociación Integrativa Almirante Romay, n°6- 143222

de minusvalidos físicos Baixo

de a Coruña 15011

^6?• Asóĉiá^ii'ón Provinĉ ial Pórtico de San Andrés,
....

27766^

pensionistas y jubilados 11-1 °

^^^^ ^ ^ ^^ UDP Coruña: UDP ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ 1^^^5003 ^ ^ ^ ^

68• Jorge Blanco Cortes y Cidade de Lugo, 24-1 ° 273262

Otros, S.L. 15004 ^

s9• Asociación da 3a Idade Clube da Terceira Praza do Padre Gil, 275353

. N° S° del Socorro- Idade s/n

Labañou 15011

^^• Asociación benéfico Rua Maestro clave, 2- 267342

cultural Manuel Murguía ^ 8° esquerda

15005

^^• A.MA.NECE(Atención al Apdo.421 225309

más necesitado) 10080

72• Grupo de Mayores Teniente coronel 140055

telefónica teijeito, 1 ^

^ 15011
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73.

74.

7

Eulen, S.A.

Atención Geriátrica de

Galicia, S.L.

Sérvicio Integral de

asistencia domiciliaria,

7s.

77.

,7

: ^s.

s

a

s

85.

horás. SL.

Iglesia Evangélica

Ejército de salvación

Voluntariado social

Fonseca

Conĉello de A Coruña

'Asaciación

Concello de A Coruña;

Concello de A Coruña

Asociación

Centro

FRAMA

Ctra. Arteixo; FM. 11

15004

día

pensionistas da Casa

Do Mar

`Polideportivo "Ciudad

Deportiva da Torre"

Club de

de

Servicios Sociales de

Monte Alto

Centro socia

Labañou

Centro da terceira

idade

8s. Cáritas Centro social de

terceira idade.

Gomez Zamalloa, 24

Duran Loriga,

15003

Francisco Añón, 9

130736

260055

260098

15010

Fonseca 8 216096

15004

Matádero n° 62 201010

15002

'Ramón y :Cajal, ŝ/n

15006

Agra S. Amaro

15002

Avda Bue'nos Aires,

s/n

15004''

Ag ra' S

15002

CNereda: de

n°4

150Q2

R. Colombia, s/n

15011

287000

226757

260380

202251

200457

228302

272313

Cabanas, 23

15009 A Coruña

San Xaime, 23

15007 A Coruña ^

244343
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$^• Concello da Coruña Centro social Plaza N° Señora n°1

Sagrada Familia- 15007 A Coruña

Mallos

8$• Concello da Coruña C.M. SS.SS Palavea Lugár de Palavea s/n

15170 A Coruña

89• Concello da Coruña C.M. SS.SS Elviña Pza. de Esteban Lareo

15008 A Córuña

90. Concello da Coruña C.M. SS.SS C/Río Monelos n°1

15006 A Coruña

91. Cónĉéllo da Coruña Cent`ro ' social; Pza: Pablo iglesias,

; Castrillon 15009 A Coruña

92• Empresa Privada Segundos Padres, José María 282201

S.L. Hernansaez, 12-6 C

15009

CUlleredo
93• Iniciativa privada Residencia "Los R/ . de Laxe, 120, 138853

Magnolios" Estrada da Zapateira.

Rutis-Culleredo.15174 ^

sa. Iniciativa social Centro Social Avda. de Vilaboa, s/n. 660307

Cultural e Recreativo 15174.

^ de Rutis

95• Aŝóciación Asociación de Casal, n° 24 Sesamo 677515`

^ecinos Sesamo: 15189

;`:: Sueiro

96• Asociación de vecinos Rutis-Vilaboa 666252 ^

Empuxe 15174

^97^ La Fortáleza Gallega, La Fortaleza`Gallega Avda. Das Mariñas. 66Z9^1 `

S. L. San Pedro de Nós

CUriÍS ^

98• Asociación Asociación de José Antonio,55-1 ° 786132

. pensionistas Curtis- 15370

Estación
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^99- ` Concello 'de Curti"`s Praza de España, s/n 789003

Teixeiro

15370

Dodro
ioo Concell© de Drodo Talios 802466

1'`5981

Dumbría
101. Concello de Dumbría ^ Estrada de Dumbría, 744701

s/n

. 15151

Fene

102. Concello de Fene Avda. do Concello, s/n 340350

15500

^03. Fundación Beneféfica ' Reŝiden^iá Santiago Xurreira; 27.' 360400

social Sc©lae Amoris Apostol Barallobre

15528

Ferrol
^04. Caritas Diocesana de ^ Magdalena, 221, Baixo 352339

mondoñedo-Ferrol .

io5. Asociación Benéfico- EI Olivo R/Espartero, 52-1° 357470

^ asistencial

ioó. Parroquia Club Xubilados Alonso Pérez, 40

^ 15401 .

10^. Obra Social Caixa Club de Xubilados Avda: Vigo, 192. 323378

Galicia "Caixa Galicia" 15403

108^ Xunta de Galicia Residencia e fogar R/ Real, 1-5 322416

da 3^ Idade de Ferrol 15406

109^ ^ Asociación Fogar do pensionista R/ do Pomariño, 4,

^ San Pablo 15504

•

r
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.

>>o• Sociedad Cooperativa Ferrol Asistencia y Manuel Belando, 48-3° 310646

limitada Servicios ^ D ^

15504

>>>• Hermanitas de los Asilo de anciáns Coruña, 57 353999

pobres 15401

1^2. Xunta de Galicia Fogar da 3a Idade de R/Fontenla leal, s/n 316211

Caranza 15406

^^3• Xunta de Galicia Residencia da Pardo bazán, s/n- 316211

terceira idade Polig. Alonso Vega

15406

^ 14. Xunta de Galicia Centro de Día Ferrol R/Pardo Bazán, s/n. 316211

- 15406

'11s ^ ; , Asociación Clube de xubiladoŝ
:`;;^

Sta: Icia

^ 16^ Concéllo de' Ferrol ` Praza de Armas, s/n 321773 `

15402

Fisterra ^

1»• Concello de Fisterra R/Santa Catalina, s/n 740001

15155

Frades
1'^8. C^ñcello de frades Cimadevifá,''s/n` 695567 '

15686

. I rixoa

' 1^^ 9^ Coñĉello de ` I rixoa ' Pazo de I rixoa, 6
^ ^

793157
,,; ^

^ .. .

.. . ^. ; . . .

. . ..

^ .. . . .

^ .r
. . .. . ^

15313
. . . _ .

. -. . :

Laracha ^
^20. Concello de Laracha Praza do Xeneralísimo 605001

15145 ,

Laxe ^

Ana Rey Cao
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121,,

Lousame
122'

123.

Malpica de

Bergantiños

Concello de Malpica de

Bergantiños

Mañon

124. Concello de Mañon

Mazaricos
125. Concéilo de Mazaricos

Melide
126.

127„

Concello de Melide

Xúnta de Gaficia

Concello de Mesía
128. Concello de

Mesía

Miño

Avda. Cesareo Ponda

26

15117

s^n

R/ Emilio Gonzalez

Lopez, 1

15113

Praza Meson, 1- O

Barqueiro

15339

Avda. 13 `de Abril

:15256

Pza. Do Convento, 5

15800

R1Principal, 44. 1`5800

Melide

728025

.. _.
821865

720001

414002

8671'04

505003

505706

w

.
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129: Avda. Xeneralísirno

Franco,

.

130.

131.

132.

133.

^ 134;:

135.

,136 -

137.

i138:.

Moeche

Concello de Moeche

^ Monfero

Concello de Monfero

Mugardos

Concello de Mugardos

Muros

Concello de Muros

Muxía

Concello de Muxía

Narón

,Asociáĉión 3^ Edad San

Salvador

Neda

Sociedade Cooperativa

Concello de' Neda

Campos do Foxo, s/n.

Sanxurxo

15563^

Rebordelo

15619

Comandante Lobo, 45

15620

Curro da Praza, 1

15250

R/Hospital, '2

15250

R/Real, 41

15124

Congostras, ŝ/ñ''

5587 Pedroso=Narón

Servicios de Axuda Avda. do Xubia, 53

Familiar 15510

COESAF

Avda.a{geciras, 34

Ana Rey Cao.
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782006

404006

793085

470338

827603

742001

368244 `

391697
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^39. Clube-Asociación Asociación de Avda. Algeciras , 37

pensionistas e baixo

xubilados "Médico 15510

Cebreiro"

Negreira
^40. Concello de Negreira Rua do Carme, 3. 885250

15830

Noia ^

14^^ Concello de Noia . R/ Alameda, s/n 821395

15200

142. Fundación Romero Avda. do Vizconde de 820244

Blanco Monroy S. Alberto

15200

^43. Fundación "Romero Asilo Municipal R/Campo das Rodas, 820244

Blanco Monroy" "Romero Blanco s/n

Monroy" 15200

i44 Asociación Club de pensionistas Rua do Curro,4 822773

de Noia 15200

Oleiros
145. Asociación de Monte Casal, 5- 614959

pensionistas e xubilados Dorneda

de Oleiros (UDP): U.D.P

^14s^ " Xunta de Galicia Residencia ` de Rua do Rio, 60 `631777 "

Asistidos da Terceira 15173

idade de `Oleiros

^47 Concello de Oleiros Centrá`-fogar "Pazo Avda. das Mariñas, 2 631188

de Arenaza" '1 ñas 15171

Ordes
148 Concello de Ordeŝ Avda. Alfonso Senra;' 680ÓÓ2

108

15680

.
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í

:

149. ^ Asociación Asociación da R/ da Fonte, s/n.

Terceira Idade, 15680

Oroso
150 '-,, . Conĉéll^ de 'Oroso Rua do 'Campo; s/n 691478

;: . ..:: . : 15884 Sigiieiro

Ortigueira
151 • Concello de Ortigueira Marquez Cortiñas, s/n 400000

15330

.152 ^'^; ,- Franĉ iŝĉanas ` Residencia de R/Miñaño, 1. 400.109

Misioneras Madre del Ancianos "Dolores Ortigueira

Divino Paŝtor" Díaz de Dávila" 15330

153. . Xunta :de Galicia Centro . de Servicios' Recheo da ` Alameda, 400306

Sociales de s/n. 15330

Ortigueira

154. Concello de Ortigueira Centro social de Espasante. 15330. 400000

Espasante Ortigueira. 400001

155. Conĉello de Ortigueira Centro social de Loiba. 15330 400000

Loiba Ortigueira 400001

15s. Concello de Ortigueira Centro social de Ladrido. 15330. 400000

^ Ladrido _ Ortigueira 400001

Outes ^
;15^. '^^^ ^ Iniĉiátiva privada Cengas` 1 Ceilán s%n ` 8511 Ó2

.Cengas 1, S.A. 15236

158. M^ De la Purificación La Paz Cruceiro de Roo- 765570

García Brea ^ Lagoa

15287

159. Concello de Outes General Franco, 1 850003

15230 ^

iso. Xunta de Galicia Centro Social de R/ Capela^, s/n. 15230. 850575

^ Outes 850741

Oza dos Ríoŝ
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1si' Concello de 4zá dós Lois, ,33 792Ó00

Ríos 15380

, Paderne
16^ Asociación AA.VVde veciños Urbanización 783127

:San Pantaleón Montecela-Viñas

15319

^s3. Concello de Paderne Consistorio, 10 ^ 797001

15314

. Padrón
1 s4. Concello de Padrón R/ Xeneral Franco 27 810451

15900

1s5. `' Concello de Pádrón Centro social ' de Campo do Souto, n° 2.' $11329 '

'Padrón 15900. Padrón

O Pino
^ss. Concello de O pino Predouzo-arca, s/n 511002

^ ^ 15821 .

Pobra do

Caramiñal ^

^ s^^ ^ Concello de Pobra do Rua Gasset, s/n 830250

CaramiñaL 15940

?s8 Xunta de Galicia Residencia 3a idáde 'RNenecia, s%n 8327Ó3

da Pobra do 15940

Caramiñal

1s9. Xunta de Galicia Centro social da R/ Calvo Soltelo, 5. 832753

Pobra do^ Caramiñal 15940 ^ 832754

Ponteceso ^

170^ Concello de Ponteceso Rua do Concello 714000

15910 ^

Pontedeume ^

v
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^ 71 • Concello de R/Real,13 430188

Pontedeume ^ 15600

»2• Hermanitas de los Residencia "Na Sa de Avda. de A Coruña, 430071

ancianos desamparados las Virtudes" s/n

15600

^^3^ ^^ =^" Caixa Galiciá ' Club de Xubilados R/Ferreiros, 20-1°. 4313Ó4
.

^ "Caixa Galicia"' 1'5600

Porto do Son ^
1^4. Concello de Porto de Rua Atalail, s/n 853200

Son 15970

1^5 ` Asóĉiaĉión Asociación ' Xuvenil' San Pedro ' de Muro

^ Andainá Novas, 25
.

15970

^^s^ Asociación ^ Asociación Loa A Tarela, s/n- Noal 767449

15970

177• Club de xubilados Virxe Atalaia, s/n 767086

do Carme 15970

Pontes de García

. Rodríguez

1?8^,. ^^Concello 'de As Pontes ' R. Poboado das 440004

". de` García Rodríguéz Veigas, s/n

15320

1^9. Xunta de Galicia Centro-Social da 3a Avda. de Ferrol, 23. 440062

idade de As Pontes 15320

Rianxo ^
1 ao. Concello de Rianxo Praza de Castelao, 1, 860075

15920

18^• Asociación socio- ^ Paseo da Riveira, 43- 860047

^ cultural as cunchas 1 ° ^

15920
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182• Asociación de xubilados R/Rosalía de Castro,

e pensionistas de 11. (casa do

Rianxo Mar)15920

Ribeira
1s3• Asociación Centro Cristobal Colon, 16

Social Santa Uxía de 15960

Ribeira

-^^s4. Cáncello de Ribéira Praza do 'Concello, s/n `` 87413^1

15960

^s5• Clube de Xubilados e Avda. José Antonio,22 872201

pensionistas do Mar de 15960

Riveira

iss. Instituto Social da Club de Pensionista Praza dos Mariñeiros, 872201

Mariña - e Xubilados do Mar n°8 15960

^ Rois

^g^ `` Concello de Rois Sami1,1' '804109

15911

Sada -
iss. ' Empresa privada Residencia Arneijeiral, 46-1516Ó ^ 622144

Xeriártrica "Lá L'uz" Meirás

189• Concello de Sada Avda. Generalísimo 620226

Franco, 25 ^

^ 15160

190 ` Empreŝa PriVada Centro' de día Santa Marta dé Babio `` 780505

Euroespes, S.L. ` Euroeŝpes 15166

San Sadurniño -

191 ^ ' ^oncello de San ° Casa do concello 490^27

Sadurniño

Santa Comba -

192 Concello'de`Santa' - Praza do`Concello, 1 880075

comba - 15840

•

i

•,

r
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.

^i93: -- Xúnta'de Gaiicia Centro `de Servicios R/Ourense, ŝ/n. 15840 ` 88Ó291

Sociais de Santa:

Comba

^ Santiago de ^

Compostela .
194^ Asociación Galega de Rua Pelamios, 50

Intervención Socio- ^ (aptdo. 771)

comunitaria ^ 15705

1s5. Sincicato nacional de Rua Xeneral Pardiñas, 574400

CC. 00. De Galicia 17-2a Planta

15701

196^ Asociación Caridad de - Rua das Orfas,5 ^ 585850

San Vicente de 15703 ^

Paul(Voluntarias de la -

Caridad)
1s^. Grupo de investigación Pza. De Cervantes,l3-

de Bioética ^ 2°

15704

19a. Concello de Santiago de . ^ Pza. do Obradoiro 542300

Compostela 15705

1s9. Asociación Asociación de Aboas R/Samos, n° 6 Baixo 592978

de Pontepedriña (viv. Quiroga Palacios) . -

15702

200. Asociación cultural R/ Virxe da Cerca,31- 581533

gallega de formación 2a ^

permanente de adultos 15703
201. Asoĉiaĉ ión de R. Alfredo Brañas, 18. 595512

pensionistas e Loc:9

Xubilados (UDP:) 15701

`202. Fundación galega para ` Edificio Adminístrativó 546343

a tutela de adultos San Caetano

15703

Ana Rey Cao
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203. Asociación para o Rúa Betanzos, 46-2a D 589047

servicio de axuda a 15703 ^

domicilio

204. Universidade De (oficina do Palacio de Fonseca- 563100

Santiago de Compostela Voluntariado) Travesía de Fonseca,

s/n

15702

20^ Instituto Gerontológico Avda.Xoan XXIII, s1n 563100

Galego 15704

2os. Federación de Avda. Rosalía de 595738

Asociacións Galegas de ^ Castro N° 29-31 Gale.

Familiares de enfermos Belen 107

de Alzheimer: FAGAL 15706

^207 Ĉoncello; Centro socio-cúltural - 522999

Aurelio Aguirre.

208 Xunta `de' Galicia 'Residencia=Fogár da As Rodas, 2. 583000

3a idade "Porta dó 15704

Camiñb„

209• Hermanitas de los Residencia San José Carretas,33 585881

^ ancianos ^ 15706 ^

desamparados.

2^0. Hermanitas de los Residencia de San Marcos Ctra. 587699

ancianos Ancians Labacolla, s/n

desamparados.
21 i• Obra Social Caixa Club de Xubilados R/Carreira do Conde, 580416

Galicia "Caixa Galicia" 18.

15706

Santiso ^
212. Concello de Santiso Agro do Chao- 517752

Arcediago,s/n

15808

^ ^ Teo

,

.
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:-?13. Cóncelló de Teo Ram^llosa-Lúcí

15883

8157ÓÓ

2^4. Iniciativa privada Residencia Puente

Vea, S.L.

Olveira, s/n ^

15883

. 809158

Tou ro
2^5. . Concello de Touro Fuente Díaz, s/n 504029

Val do Dubra
2^ 6. Concello de Val do

Dubra

Rua Arcal, 41

15873

889000

Vedra
21^. Concello de Vedra

•

Avda. Maestro Manuel

Gomez, s/n

15885

503001

218. Asociación Asociación de

vecinos San Gregorio

San Mamed de

Rivadulla, s/n

15885

590154

Vilamaior ^
219. Concello de Vilamaior Armada, n°1

15637

782207

Vilasantar ^ ^
:22o. :;Coneell© de Vilasantar : Ru,' s/n

15807

7781^69

Vimianzo ^
`221: ;Conĉello'de'V'imianzo Praza dó concello, 6

151'29

716^ÓÓ1

Zas
222. Concello de Zas

^ ^

Praza do Campo, s/n

15850

750199
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a,

ANEXO V .

TÁBOAS DA ANÁLISE DO CUESTIONARIO
,.

,,

.,
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i•

TÁBOA 17:NOME DAS ENTIDADES.

ASOCIACION 3a IDADE SAN SALVADOR DE PEDROSO-NARON

ASOCIACION DE JUBILADOS DE ENFERMERIA "SAN JUAN DE DIOS"-A CORUNA

ASOCIACION DE VECINOS "SAN PANTALEON". VINAS

ASOCIACION LOA-TARELA-NOAL

ASOCIACION PENSIONISTAS "MEDICO CEBREIRO"-NEDA

ASOCIACION SAN ANTONIO-CARINO

ASOCIACION TERCERA EDAD-ORDES

AYUNTAMIENTO DE CARBALLO

CENGAS 1, S.A.-OUTES

CENTRO-FOGAR "PAZO DE ARENAZA"-OLEIROS

CENTRO DE SERVICIOS SOCIAES DE CORCUBION.

CENTRO DE SERVICIOS SOCIAIS-ORTIGUEIRA

CENTRO DE SERVICIOS SOCIAIS DE SANTA COMBA

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIAIS CASTRILLON-A CORUNA

CENTRO SOCIAL AYUNTAMIENTO DE PADRON

CENTRO SOCIAL DE LABANOU-A CORUNA

CENTRO SOCIAL DE MELIDE

CENTRO SOCIAL DE MUROS

CENTRO SOCIAL DO CONCELLO DE CORCUBION

CENTRO SOCIAL SAN XOAN BAUTISTA-CARBALLO

CENTRO SOCIOCULTURAL"AURELIO AGUIRRE"-SANTIAGO DE COMPOSTELA

CLUB DE XUBILADOS CAIXA GALICIA-A CORUNA

CLUB DE XUBILADOS CAIXA GALICIA-BETANZOS

CLUB DE XUBILADOS CAIXA GALICIA-PONTEDEUME

CLUB DE XUBILADOS STA. ICIA-FERROL

Ana Rey Cao
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CLUB DEL MAR- A CORUNA

CLUBE DE ANCIANS STO. TOMAS-A CORUNA

CONCELLO DE CORISTANCO

CONCELLO DE FRADES

CONCELLO DE MINO

CONCELLO DE RIBEIRA

CONCELLO DE ROIS

Ana Rey Cao
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CONCELLO DE TORDOIA

CONCELLO DE VILASANTAR

CONCELLO VIMIANZO

CRUZ ROJA ESPANOLA-A CORUNA

CRUZ ROJA. ESPANOLA-CORUNA

FUNDACION GALEGA PARA A TUTELA DE ADULTOS-SANTIAGO DE ^

COMPOSTELA

FUNDACION q 4MOF

INSTITUTO GERONTOLOGICO GALLEGO-SANTIAGO DE COMPOSTELA

PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE RIAZOR- A CORUNA

POLIDEPORTIVO "CIDADE DEPORTIVA DA TORRE"- A CORUNA

RESIDENCIA "DOLORES DIAZ DE DAVILA"-ORTIGUEIRA

RESIDENCIA "LA FORTALEZA"-SAN PEDRO DE NOS

RESIDENCIA 3a IDADE-POBRA DO CARAMINAL

RESIDENCIA ASISTIDA DE OLEIROS ^

RESIDENCIA DE ANCIANOS "LA CIUDAD"- A CORUÑA

RESIDENCIA FOGAR "PORTA DO CAMINO"-SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESIDENCIA GERIATRICA LA LUZ-MEIRAS

REUNION RECREATIVA E INSTRUCTIVA DE ARTESANOS- A CORUÑA

SIAD. SERVICIO INTEGRAL DE ASISTENCIA DOMICILIARIA- A CORUÑA

UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS-A CORUÑA

Ana Rey Cao



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

UNION DEMOCRATICA DE PENSION ISTAS Y JUBILADOS DE SANTIAGO DE ^

TOTAL 86'`ENTIDAQES

COMPOSTELA

TABOA 18: TIPO DE ENTIDADE

RESIDENCIA

CENTRO SOCIAL

CLUBE/FOGAR

CENTRO DE DIA

EMPRESA DE SERVICIOS

CONCELLO

INSTITUTO DE :
^

FORMACIÓN,INVESTIGACIÓN E ^

DESENVOLVEMENTO

FUNDACION TUTELAR. ,

TABOA 19: TITULARIDADE

PUBLICA INSERSO

PUBLICA AUTONOMICA

PUBLICA MUNICIPAL

PRIVADA ASOCIACION

PRIVADA FUNDACION

PRIVADA IGREXIA

PRIVADA CRUZ VERMELLA

PRIVADA EMPRESA

PUBLICA FUNDACION

Frecuencia ^ Porcentaxe

Frecuencia Porcentaxe

Ana Rey Cao

Porcentaxe Porcentaxe

válida : acumulada

11,6 11,6

23,3 34,9

22,1 ° 57, 0

4,7 61,6
__ _ ; _

2,3 ; 64,0

33,7 97,7

Porcentaxe

válida

Porcentaxe

acumulada

r
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TÁBOA 20: ^A QUEN VAN DIRIXIDAS AS ACTIVIDADES DA SUA ENTIDADE?

A PERSOAS MAIORES

A MAIORES E OUTRAS ;

PERSOAS ^

Frecuencia i Porcentaxe
Porcentaxe : Porcentaxe

válida acumulada

31,4 31,4 ^

TÁBOA 21. CARACTERÍSTICAS DAS PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS

ACTIVI DADES

Frecuencia Porcentaxe
Porcentaxe

válida

AMBOS SEXOS 84 97, 7 97,7

Total 86 100, 0 100, 0

VÁLIDOS OU ASISTIDOS

VALIDOS E ASISTIDOS

Total

Frecuencia ^ Porcentaxe

Porcentaxe

acumulada

100, 0

Porcentaxe ° Porcentaxe

válida acumulada

4,7 : 4,7

60,5 65,1

2,3 - 67,4

30, 2 97, 7
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Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

TÁBOA 22. PARA PARTICIPAR NAS ACTIVIDADES É NECESARIO SER

NON RESPONDE

SOCIO

USUARIO/CLIENTE

EMPADROADOS N03

CONCELLOS

MAIOR DE 60 ANOS 3

PROGRAMA . DE:

INTERVENCIÓN '

BENEFICIARIO DA FUNDACION :

TUTELADO XUDICIALMENTE '

Total

Frecuencia Porcentaxe
Porcentaxe

válida

Porcentaxe

acumulada

TÁBOA 23. A PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES DA SÚA ENTIDADE É

NON RESPONDE

GRATUITA

CUANTIA FIXA

%INGRESOS

DEPENDE DA PROGRAMACION

GRATUITA EXCEPTO :

EXCURSIÓNS ^ ^

GRATUITA EXCEPTO :

ALGUNHAS ACTIVIDADES

Total

Frecuencia ^ Porcentaxe
válida ^ acumulada

;

i

M'

Porcentaxe I Porcentaxe

Ana Rey Cao
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TÁBOA 27.INSTALACIÓN DISPOÑIBLES PARA AS ACTIVIDADES

NON RESPONDE 0 13

XARDÍN-PATIO 1 17 8,3

'tr

CATEGORÍAS Codigo'Casos Pct de Pct de

^ Respostas Casos

^ 6,3 15,1

19,8

INSTALACIONS PARA

XOGO TRADICIONAL 6 1 ,5

SALON DE ACTOS 9 3 1,5

1,2

3,5

,
PAVILLON DE DEPORTES 15 6 2,9 7,0

DOMICILIO USUARIO 20 3 1,5 3,5

NON TEN ^ 23 1 0,5 1,2

PISTA ATLETISMO 24 1 ^ ,5 1,2

,+

Ana Rey Cao
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Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores:

TÁBOA 29. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN NA ENTIDADE

CATEGORÍA

FESTAS' E rCELEBRACIO[J;;

LE-LA`'PRENSA

PINTURA

Codigo

10

Frecuen

cia

45

15DEBUXO

COCIÑA

CRÍA-COIDADO ANIMAIS

XARDINERÍA

13

14

15

10

6

Pct.de

resposta

1.7

1.1

.5

.7

Pct.de casos

17.4

11.6

4.7

7.0

•
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'%

CORAL ;!! E

,

TALLADO MADERA 16

MAQUETISMO 17

ESCAIOLA 18

PONTO DE CRUZ 19

BORDADO A MAN 20

PONTO E GANCHILLO 21

ESTAÑO 26

ESMALTE 27

PORCELANA 28

OUTRAS

GRUPOS DE!RELACION"

CON."_FAMILIARE^

^ VOLUNTARIADO

H
^ GRUPOS PARA INTERCÁMBIO
^

DE COÑECEMENTO

OUTROS

13 1.5 15.1

15 1.7 17.4

13 1.5 15.1

16 1.8 18.6

T3 1.5`, '.15.:1

XIMNASIA SUAVE 34 36 4.1 41.9

YOGA 35

RELAXACION 36 11 1.3 12.8

TAI-CHI 37

NATACION 38

PSICOMOTRICIDADE 39 13 1.5 15.1

MARCHAS-CAMIÑAR 40 16 1.8 18.6

AEROBIC - . 41

DEPORTES 44

XOGOS 45 12 1.4 14.0

EXPRESION CORPORAL 46

XOGO TRADICIONAL 47

TECNICAS DE MEMORIA,

HABILIDADE COGNITIV 48 15^ 1.7 17.4

1.0 10.5

^0^^^^ ^ 10 1.1 11

Ana Rey Cao



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

CONFERENCIAS °'52 25` 2.9 ' ^'^.1

MESAS ' REDOTPJAS

XORNADAS-SEMINARIOS 54'

7
REALIZAR FxpOSICIONS'' S5

TERTULTAS

ASISTENCIA' `ACT^^S

RELIXIOSOS

.ĈONFECCI^N^^:DE^^PERIÓDICO,

REUISTA, .^^:END^

2.0 19.:8

VISITAS ( A'CENTROS

OFICIAIS, EXPOSICIÓ[d^ 59 1^ '>.0 79.8

14 ^^ 1.6 1F

^ ' AMENIDADES,`'ACERTIf^O ĉ

Ĥ CHISTES, RE^h'P.táNS,, ^^ ^ ^0

E-^ _
^ ACTIVIDADE:DG 61

CINE-,F,ORUMLVT^DEO-FOP.r1[^1 ^^ ^^6^^2^ ^ ^ 9 ^ 1.0 ^'^ 10

f'

NON TEÑEN 68 15 1.7 17.4

TOTAL RESPOSTAS • 870 . 100.0 1011.6

O CASOS PERDIDOS, 86 CASOS V^ILIDOS

Ana Rey Cao
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TÁBOA 37. VONTADE PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADE DE RECUPERACIÓN

DOS SEU COÑECEMENTOS E EXPERIENCIAS COA INTENCIÓN DE ENSINAR A

OUTROS COLECTIVOS

TÁBOA 38. Tabla de contingencia XUSTI FICACIÓN DA RESPOSTA * VONTADE

PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADE DE RECUPERACIÓN DOS SEU

COÑECEMENTOS E EXPERIENCIAS COA INTENCIÓN DE ENSINAR A OUTROS

COLECTIVOS

XUSTIFICACIÓN DA RESPOSTA

NON CONTESTA

EXPERIENCIA

EXITOSA

EXPERIENCIA

EXITOSA

ANTERIOR á

ACTUAL ;

EN PROXECTO ACTUAL

DIFERENCIAS DE ESTADO ^

FÍSICO, MENTAL Y CULTURAL

SOLICITUDE DOS MAIORES

NON EXISTE COSTUME E :

• EXPERIENCIA •

41,9

9, 3

11,6

4, 7

VONTADE PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADE DE

RECUPERACIÓN DOS SEU COÑÉCEMENTOS E EXPERIENCIAS

COA INTENCIÓN DE ENSINAR A OUTROS COLECTIVOS ^ ^ Total

NON CONTESTA

12 ' 15 5 ; 4
f

• '8

10

NON
NON

SABE

36

8

10

DEPENDE

1 1

2 2 . 4

Ana Rey Cao



Contribucións da Motricidade ó desenvolvemento sociocultural das persoas maiores.

►

INTERES NO INTERCAMBIO

XENERACIONAL

DETERMINADO POLO LUGAR ^
^

DE CELEBRACIÓN E MOI BAIXO ;

NOS ASISTIDOS ,

INCAPACIDADE

ENFERMEDADE

DEXENERATIVA

POR:

DESINTERES A INTERCAMBIO „

INTERXENERACIONAL

FRUSTRACION POR FALTA DE

MEDIOS ^
^

ASISTIDOS

AUSENCIA DE CONCIENCIA DE d

PARTICIPACIÓN ^ Y

COOPERACIÓN

MANIFESTAN

INICIATIVA

MOITA :

PERSOAS DO COLECTIVO SON

DO MUNDO DA CULTURA E DO

ENSINO

ADECUADA AS

CARACTERÍSTICAS

SUAS^

FORTE TRADICION CULTURAL ;

E GUSTO POLA.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

NON TENEN EXPERIENCIAS '

NESAS MANIFESTACIÓNS "

CULTURAIS

NON TENEN INTERES, ;

ORGANÍZANSE ACTIVIDADES E ^

NON PARTICIPAN '

CON TRABALLO PREVIO DE:

AUTOESTIMA .

CONCELLO RURAL, TEMPO^

ADICADO AS TAREFAS DO^

CAMPO

1,2

4, 7

1,2

3,5 3

3, 5 3

2 ;2 4

- 1 1

1 1

1 1

1 1

^ -
3, 5 ^ 3 ^ 3

á

1,2 ^

1,2

1,2

12 47 12 13 ^ 2 ^

1

4-
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ANEXO VL

TÁBOAS DE CONTIXENCIA DA A NÁLISE

DO CUESTIONARIO



TIPO DE ENTIDADE

EMPRE
SA DE

SERVIC
IOS

CENTRO DE DÍA CLUBE/FOGAR CENTRO SOCIAL
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^
Oo
5

FUNDACIÓN
TUTELAR
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. . ,I F INVFSTIGACION ^ SERVICIOS SOCIAIS DO CONCELLO ^ CONCELLO
DESENVOI,VF.MENTO
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TITULARIDADE
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TÁBOA DE CONTIXENCIA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN NA ENTIDADE-TIPO DE ENTIDADE

:► .

Count IRESIDENC CENTRO S CLUBE/FO CENTRO D EMPRESA CONCELLO SERVICIO INSTITUT FUNDACIÓ

Row pct IIA OCIAL GAR E DÍA DE SERVI S SOCIAI 0 DE FOR N TUTELA Row

Col pct I CIOS S DO MACI R Total

, I 1 I 2 I 3 I 4 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I

--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--

1 I 9 I 14 I 14 I 4 I 2 I 2 I 0 I 0 I 0 I 45

VER T.V. I 20.0 I 31.1 I 31.1 I 8.9 I 4.4 I 4.4 I .0 I .0 I .0 I 52.3

I 90.0 I 70.0 I 73.7 I 100.0 I 100.0 I 8.7 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

2 I 6 I 2 I 3 I 4 I 2 I 1 I 1 I 0 I 0 I 19

ESCOITAR A RADIO I 31.6 I 10.5 I 15.8 I 21.1 I 10.5 I 5.3 I 5.3 I .0 I .0 I 22.1
I 60.0 I 10.0 I 15.8 I 100.0 I 100.0 I 4.3 I 16.7 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

3 I 5 I 15 I 13 I 4 I 1 I 4 I 2 I 0 I 0 I 44
FESTAS E CELEBRACIÓN I 11.4 I 34.1 I 29.5 I 9.1 I 2.3 I 9.1 I 4.5 I .0 I .0 I 51.2

I 50.0 I 75.0 I 68.4 I 100.0 I 50.0 I 17.4 I 33.3 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

4 I 8 I 15 I 17 I 3 I 2 I 2 I 0 I 0 I 0 I 47

XOGOS DE MESA I 17.0 I 31.9 I 36.2 I 6.4 I 4.3 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I 54.7

I 80.0 I 75.0 I 89.5 I 75.0 I 100.0 I 8.7 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

5 I 8 I 16 I 15 I 4 I 2 I 0 I 0 I 0 I 0 I 45
LEE-LA PRENSA I 17.8 I 35.6 I 33.3 I 8.9 I 4.4 I .0 I .0 I .0 I .0 I 52.3

I 80.0 I 80.0 I 78.9 I 100.0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

6 I 2 I 13 I 11 I 4 I 0 I 2 I 1 I 0 I 0 I 33
BAILES I 6.1 I 39.4 I 33.3 I 12.1 I .0 I 6.1 I 3.0 I .0 I .0 I 38.4

I 20.0 I 65.0 I 57.9 I 100.0 I .0 I 8.7 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

8 I 4 I 4 I 1 I 4 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 14

ARTESANÍA PAPEL-CART I 28.6 I 28.6 I 7.1 I 28.6 I .0 I .0 I 7.1 I .0 I .0 I 16.3

I 40.0 I 20.0 I 5.3 I 100.0 I .0 I .0 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

9 I 4 I 11 I 5 I 3 I 1 I 2 I 0 I 0 I 0 I 26
PINTURA I 15.4 I 42.3 I 19.2 I 11.5 I 3.8 I 7.7 I .0 I .0 I .0 I 30.2

I 40.0 I ,55.0 I 26.3 I 75.0 I 50.0 I 8.7 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

10 I 4 I 4 I 3 I 3 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 15

DEBUXO I 26.7 I 26.7 I 20.0 I 20.0 I 6.7 I• .0 I .0 I .0 I .0 I 17.4
I 40.0 I 20.0 I 15.8 I 75.0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

11 I 0 I 3 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 3
FOTOGRAFfA I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 3.5

I .0 I 15.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

12 I 0 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0. I 0 I 0 I 2
TÍTERES I .0 I 50.0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I^ .0 I 2.3

I .0 I 5.0 I 5.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

. +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

13 I 1 I 4 I 3 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 10
COCII^A I 10.0 I 40.0 I 30.0 I 10.0 I 10.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 11.6

I 10.0 I 20.0 I 15.8 I 25.0 I 50.0 ^I .0 I• .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

14 I 1 I 0 I 0 I 1 I 0 I 1 I 1 I 0 I 0 I 4
CRÍA-COIDADO ANIMAIS I 25.0 I, . 0 I .0 I 25.0 I .0 I 25.0 I 25.0 I .0 I .0 I 4.7

I 10.0 I .0 I .0 I 25.0 I .0 I 4.3 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

15 I 2 I 1 I 0 I 1 I 0 I ^ 2 I 0 I 0 I 0 I 6
XARDINERÍA I 33.3 I 16.7 I .0 I 16.7 I .0 I 33.3 I .0 I .0 I .0 I 7.0

I 20.0 I 5.0 I .0 I 25.0 I .0 I 8.7 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--=;,L'=^=-+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

1 6 I 1 I 2 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 5
TALLADO MADERA I 20.0 I 40.0 I 20.0 I 20.0 I :0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 5.8

I 10.0 I 10.0 I 5.3 I 25.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------.+--------+--------+--------+--------+--------+----=---+--------+

Cólumn 10 20 19 4 2 23 6 1 1 86
Total 11.6 23.3 22.1 4.7 2.3 26.7 7.0 1.2 1.2 100.0

Á`



Count IRESIDENC CENTRO S CLUBE/FO CENTRO D EMPRESA CONCELLO SERVICIO INSTITUT FUNDACIÓ

Row pct IIA OCIAL GAR E DÍA DE SERVI S SOCIAI 0 DE FOR N TUTELA Row

Col pct I CIOS S DO MACI R Total

I 1 I 2 I 3 I 4 I 7, I 8 I 9 I 10 I 11 I

--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--

• 17 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1

MAQUETISMO I .0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 1.2

I .0 I .0 I 5.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+-=------+--------+--------+--------+--------+

1 8 I 1 I 4 I 2 I 3 I 0 I 2 I 1 I 0 I 0 I 1 3

ESCAIOLA I 7.7 I 30.8 I 15.4 I 23.1 I .0 I 15.4 I 7.7 I .0 I .0 I 15.1

I 10.0 I 20.0 I 10.5 I 75.0 I .0 I 8.7 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

19 I 4 I 6 I 2 I 1 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 15

PONTO DE CRUZ I 26.7 I 40.0 I 13.3 I 6.7 I 6.7 I 6.7 I .0 I .0 I .0 I 17.4

I 40.0 I 30.0 I 10.5 I 25.0 I 50.0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

20 I 2 I• 7 I 1 I 1 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 13

BORDADO A MAN I 15.4 I 53.8 I 7.7 I 7.7 I 7.7 I 7.7 I .0 I .0 I .0 I 15.1

I 20.0 I 35.0 I 5.3 I 25.0 I 50.0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--=-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

21 I 4 I 8 I 2 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 16

PONTO E GANCHILLO I 25.0 I 50.0 I 12.5 I 6.3 I 6.3 I .0^ I .0 I .0 I .0 I 18.6

I 40.0 I. 40.0 I 10.5 I 25.0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+-----_---+--------+--------+--------+--------+--------+

22 I 1 I 7 I 1 I 0 I 0 I 2 I 1 I 0 I 0 I 12

BOLILLOS I 8.3 I 58.3 I 8.3 I .0 I .0 I 16.7 I 8.3 I .0 I .0 I 14.0

I 10.0 I 35.0 I 5.3 I .0 I .0 I 8.7 I 16.7 I .0 I .0 I

^ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+----^----+--------+--------+
23 I 3 I 4 I 3 I 2 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 14

CALCETA I 21.4 I 28.6 I 21.4 I 14.3 I 7.1 I 7.1 I .0 I .0 I .0 I 16.3
I 30.0 I 20.0 I 15.8 I 50.0 I 50.0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

24 I 1 I 4 I 1 I 2 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 9

CORTE E CONFECCIÓN I 11.1 I 44.4 I 11.1 I 22.2 I .0 I 11.1 I .0 I .0 I .0 I 10.5

I 10.0 I 20.0 I 5.3 I 50.0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

25 I 0 I 3 I 2 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I,. 6

CESTERÍA I . 0 I 50.0 I 33.3 I .0 I .0 I .0 I 16.7 I .0 I .0 I 7.0

I .0 I 15.0 I 10.5 I .0 I .0 I .0 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

26 I 1 I 3 I 3 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 8

ESTAÑO I 12.5 I 37.5 I 37.5 I .0 I .0 I .0 I 12.5 I .'0 I .0 I 9.3

I 10.0 I 15.0 I 15.8 I .0 I .0 I .0 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

27 I 1 I 4 I 2 I 1 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 9

ESMALTE I 11.1 I 44.4 I 22.2 I 11.1 I .0 I .0 I 11.1 I .0 I .0 I 10.5

I 10.0 I 20.0 I 10.5 I 25.0 I .0 I .0 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

28 I 0 I 2 I 2 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 4

PORCELANA I .0 I 50.0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 Í 4.7

I .0 I 10.0 I 10.5 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

29 I 1 I 2 I 1 I 1 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 6

OUTRAS I 16.7 I 33.3 I 16.7 I 16.7 I .0 I 16.7. I .0 I .0 I .0 I 7.0

I 10.0 I 10.0 I 5.3 I 25.0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--^------+--------+--------+

3 0 I 3 I 1 I 2 I 1 I 1 I 1 I 1 I 0 I 0 I 1 0

GRUPOS DE RELACIÓN C I 30.0 I 10.0 I 20.0 I 10.0 I 10.0 I 10.0 I 10.0 I .0 I .0 I.11.6

I 30.0 I 5.0 I 10.5 I 25.0 I 50.0 I 4.3 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

31 I 2 I 5 I 5 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 13

VOLUNTARIADO I 15.4 I 38.5 I 38.5 I .0 I .0 I .0 I .0 I 7.7 I .0 I 15.1

I 20.0 I 25.0 I 26.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I 100.0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Column 10 20 19 4 2 23 6 1 1 86

Total 11.6 23.3 22.1 4.7 2.3 26.7 7.0 1.2 1.2 100.0

i

^



r.

Count IRESIDENC CENTRO S CLUBE/FO CENTRO D EMPRESA CONCELLO SERVICIO INSTITUT FUNDACIÓ

Row pct IIA OCIAL GAR E DÍA DE SERVI S SOCIAI 0 DE FOR N TUTELA Row

Col pct I CIOS S DO MACI R Total

I 1 I 2 I 3 I 4 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I

$TOOOODO --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

32 I 0 I 3 I 0 I 2 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 5

GRUPOS PARA INTERCAM I .0 I 60.0 I . 0 I 40.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0. I 5.8

I .0 I 15.0 I .0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ `

33 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1

OUTROS I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 Í 1.2

I 10.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

34 I 8 I 9 I 8 I 4 I 1 I 6 I 0 I 0 I 0 I 36
XIMNASIA SUAVE I 22.2 I 25.0 I 22.2 I 11.1 I 2.8 I 16.7 I .0 I .0 I .0 I 41.9

I 80.0 I 45.0 I 42.1 I 100.0 I 50.0 I 26.1 I .0 I ;0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

35 I 0 I 5 I 3 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 8

YOGA I .0 I 62.5 I 37.5 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 9.3
I .0 I 25.0 I 15.8 I. .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

36 I 0 I 4 I 2 I 2 I 1 I 2 I 0 I 0 I 0 I 11

RELAXACIÓN I .0 I 36.4 I 18.2 I 18.2 I 9.1 I 18.2 I .0 I .0 I .0 I 12.8

I .0 I 20.0 I 10.5 I 50.0 I 50.0 I 8.7 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

37 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1

TAI-CHI I .0 I .0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 1.2
I .0 I .0 I .0 I 25.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

3 8 I 2 I 2 I 2 I 0 I 0, I 1 I 0 I 1 I 0 I 8
NATACIÓN I 25.0 I 25.0 I 25.0 I .0 I .0 I 12.5 I .0 I 12.5 I .0 I 9.3

I 20.0 I 10.0 I 10.5 I .0 I .0 I 4.3 I .0 I 100.0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

39 I 2 I 2 I 4 I 3 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 13
PSICOMOTRICIDADE I 15.4 I 15.4 I 30.8 I 23.1 I 7.7 I 7.7 I .0 I .0 I .0 I 15.1

I 20.0 I 10.0 I 21.1 I 75.0 I 50.0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+'

40 I 4 I 3 I 4 I 2 I 1 I 2 I 0 I 0 I 0 I 16
MARCHAS-CAMIÑAR I 25.0 I 18.8 I 25.0 I 12.5 I 6.3 I 12.5 I .0 I .0 I .0 I 18.6

I 40.0 I 15.0 I 21.1 I 50.0 I 50.0 I 8.7 I .0 I .0 I .0 I

+--------+-=------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

41 I 0 I 5 I 1 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 7

AEROBIC I .0 I 71.4 I 14.3 I .0 I .0 I 14.3 I .0 I .0 I .0 I 8.1
I .0 I 25.0 I 5.3 I .0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

^ +-.-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
42 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 2

DANZA I .0 I .0 I .0 I 50.0 I .0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I 2.3
I .0 I .0 I .0 I 25.0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

' ^ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
43 I 3 I 2 I 5 I 2 I 0 I 2 I 1 I 0 I 0 I 15

BAILES DE SALÓN I 20.0 I 13.3 I 33.3 I 13.3 I .0 I 13.3 I 6.7 I ^.0 I .0 I 17.4
^ I 30.0 I 10.0 I 26.3 I 50.0 I .0 I 8.7 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+-------=+--------+--------+-----=--+

4 4 I 0 I 2 I 0 I 1 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 4
DEPORTES I .0 I 50.0 I .0 I 25.0 I .0 I 25.0 I .0 I .0 I .0 I 4.7

I .0 I 10.0 I .0 I 25.0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

45 I 2 I 3 I 5 I 2 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 12
XOGOS I 16.7 I 25.0 I 41.7 I. 16.7 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 14.0

I 20.0 I 15.0 I 26:3 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+---=----+-.-------+--=-----+--------+--------+--------+

46 I 0 I 2 I 1 I 2 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 6
EXPRESIÓN CORPORAL I .0 I 33.3 I 16.7 I 33.3 I .0 I 16.7 I .0 I .0 I .0 I 7.0

I .0 I 10.0 I 5.3 I 50.0 I .0 I 4.3 I .0 I, .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Column 10 20 19 4 2 23 6 1 1 86
Total 11.6 23.3 22.1 4.7 2.3 26.7 7.0 1.2 1.2 100.0

^^



Count IRESIDENC CENTRO S CLUBE/FO CENTRO D EMPRESA CONCELLO SERVICIO INSTITUT FUNDACIÓ

Row pct IIA OCIAL GAR E DÍA DE SERVI S SOCIAI 0 DE FOR N TUTELA Row

Col pct I CIOS S DO MACI R Total

I 1 I 2 I 3 I 4 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I

$TOOOODO --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

^ 47 I 1 I 0 I 1 I 1 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 4

XOGO TRADICIONAL I.25.0 I .0 I^25.0 I 25.0 I .0 I 25.0 I .0 I .0 I .0 I 4.7

I 10.0 I .0 I 5.3 I 25.0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

48 I 2 I 4 I 3 I 4 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 15

TÉCNICAS DE MEMORIA, I 13.3 I 26.7 I 20.0 I 26.7 I 6.7 I 6.7 I .0 I .0 I .0 I 17.4

I 20.0 I 20.0 I 15..8 I 100.0 I 50.0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

49 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1
OUTROS I .0 I .0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 1.2

I .0 I .0 I . 0 I 25.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

50 I 1 I 7 I 6 I 0 I 0 I 2 I 0 I 0 I 0 I 16

CORAL E RONDALLA I 6.3 I 43.8 I 37.5 I .0 I .0 I 12.5 I .0 I .0 I .0 I 18.6

I 10.0 I 35.0 I 31.6 I .0 I .0 I 8.7 I. .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

51 I 4 I 2 I 2 I 1 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 11
ANIMACIÓN Á LECTURA I 36.4 I 18.2 I 18.2 I 9.1 I 9.1 I 9.1 I .0 I .0 I .0 I 12.8

I 40.0 I 10.0 I 10.5 I 25.0 I 50.0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

52 I 2 I 12 I 7 I 0 I 0 I 2 I 1 I 1 I 0 I 25

CONFERENCIAS . I 8.0 I 48.0 I 28.0 I .0 I .0 I 8.0 I 4.0 I 4.0 I .0 I 29.1

I 20.0 I 60.0 I 36.8 I .0 I .0 I 8.7 I 16.7 I 100.0 I• .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

53 I 0 I 0 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I ^ 0 I 0 I 2

MESAS REDONDAS I .0 I .0 I 50.0 I 50.0 I .0 I .0 I -.0 I .0 I .0 I 2.3

I .0 I .0 I 5.3 I 25.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

54 I 0 I 1 I 3 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 4

XORNADAS-SEMINARIOS I .0 I 25.0 I 75.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 4.7

I .0 I 5.0 I 15.8 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

55 I 1 I 6 I 7 I 2 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I^ 17

REALIZAR EXPOSICIÓNS I 5.9 I 35.3 I 41.2 I 11.8 I .0 I 5.9 I .0 I .0 I .0 I 19.8

I 10.0 I 30.0 I 36.8 I 50.0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+----=---+--------+--------+---=----+--------+--------+--------+--------+

56 I 5 I 4 I 7 I 4 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 21

TERTULIAS I 23.8 I 19.0 I 33.3 I 19.0 I .0 I 4.8 I .0 I .0 I .0 I 24.4

I 50.0 I 20.0 I 36.8 I 100.0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

57 I 5 I 2 I 4 I 1 I 1 I 3 I 1 I 0 I 0 I 17

ASISTENCIA ACTOS REL I 29.4 I 11.8 I 23.5 I 5.9 I 5.9 I 17.6 I 5.9 I .0 I .0 I 19.8

I 50.0 I 10.0 I 21.1 I 25.0 I 50.0 I 13.0 ^I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

58 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1

CONFECCIÓN DE PERIÓD I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I- .0 I .0 I .0 I 1.2

I 10.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

59 I 3 I 5 I 6 I 1 I 1 I 0 I 1 I 0 I 0 I 17

VISITAS (A CENTROS 0 I 17.6 I 29.4 I 35.3 I 5.9 I 5.9 I .0 I^ 5.9 I .0 I .0 I 19.8

• I 30.0 I 25.0 I 31.6 I 25.0 I 50.0 I .0 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

60 I 3 I 1 I 3 I 4 I 2 I 1 I 0 I 0 I 0 I 14 .

AMENIDADES, ACERTIXO I 21.4 I 7.1 I 21.4 I 28.6 I 14.3 I 7.1 I .0 I .0 I .0 I 16.3

2 30.0 I 5.0 I 15.8 I 100.0 I 100.0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

61 I 4 I 1 I 4 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 10

ACTIVIDADE DE TEATRO I 40.0 I 10.0 I 40.0 I .0 I .0 I 10.0 I .0 I .0 I .0 I 11.6

I 40r0 I 5.0 I 21.1 I .0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--=-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------.+

62 I 3 I 2 I 1 I 2 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 9

CINE-FORUM/VIDEO-FOR I 33.3 I 22.2 I 11.1 I 22.2 I .0 I 11.1 I .0 I .0 I .0. I 10.5
I 30'.0 I 10.0 I 5.3 I 50.0 I .0 I 4.3 I '.0 I .0 I .0 I•
+--------+--------+--------+-----=--+--------+--------+--------+--------+--------+

6 3 I 1 I _ 0 I 3 I 3 I 1 I 0 I. 0 I 0 I 0 I 8

AUDICIÓNS MUSICAIS I 12.5 I .0 I 37.5 I 37.5 I 12.5 I .0 I .0 I .0 I .0 I 9.3

I 10.0 I .0 I 15.8 I 75.0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I,

+----'----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

64 I 0 I 3 I 3 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 7

ASISTENCIA A ESPECTÁ I .0 I 42.9 I 42.9 I .0 I 14.3 I .0 I ^.0 I .0 I .0 I 8.1

I .0 I 15.0 I 15.8 I .0 I 50.0 I :0 I .0 I. .0 I .0 I

^



+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

65 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1

ACTIVIDADES DE ADAPT I . 0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 1.2

I .0 I .0 I 5.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

66 I 3 I 14 I 12 I 2 I 0 I 7 I 2 I 0 I 0 I 40

,^ EXCURSIÓNS E VIAXES I 7.5 I 35.0 I 30.0 I 5.0 I .0 I 17.5 I 5.0 I .0 I .0 I 46.5

I^ 30.0 I 70.0 I 63.2 I 50.0 I .0 I 30.4 I 33.3 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

67 I 1 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 3

OUTROS I 33.3 I 33.3 I 33.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 3.5

I 10.0 I 5.0 I 5.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+.--------+--------+

' 68 I 0 I 1 I 1 I 0 I 0 I 9 I 3 I 0 I 1 I 15

NON TEÑEN I .0 I 6.7 I 6.7 I .0 I .0 I 60.0 I 20.0 I .0 I 6.7 I 17.4

I .0 I 5.0 I 5.3 I .0 I .0 I 39.1 I 50.0 I .0 I 100.0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Column 10 20 19 4 2 23 6 1 1 86

Total 11.6 23.3 22.1 4.7 2.3 26.7 7.0 1.2 1.2 100.0

Percents and totals based on respondents

86 valid cases; 0 missing cases
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TÁBOA DE CONTIXENCIA: INSTALACIÓN-TIPO DE ENTIDADE

Count IRESIDENC CENTRO S CLUBE/FO CENTRO D EMPRESA CONCELLO SERVICIO INSTITUT FUNDACIÓ

. Row pct IIA OCIAL GAR E DÍA DE SERVI S SOCIAI 0 DE FOR N TUTELA Row

Col pct I ^ CIOS S DO MACI R Total

I 1 I 2 I 3 I 4 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I

$INSTALA --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 9 I 2 I 0 I 1 I 13

NON RESPONDE I .0 I .0 I 7.7 I .0 I .0 I 69.2 I 15.4 I .0 I 7.7 I 15.1

I .0 I .0 I 5.3 I . 0 I .0 I 39.1 I 33.3 I .0 I 100.0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

1 I 9 I 4 I 2 I 2 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 17

XARDÍN-PATIO I 52.9 I 23.5 I 11.8 I 11.8 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 19.8

I 90.0 I 20.0 I 10.5 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

2 I 1 I 1 I 2 I 0 I 0 I 1 I 2 I 1 I 0 I 8

PISCINA I 12.5 I 12.5 I 25.0 I .0 I .0 I 12.5 I 25.0 I 12.5 I .0 I 9.3

I 10.0 I 5.0 I 10.5 I .0 I .0 I 4.3 I 33.3 I 100.0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

3 I 9 I 18 I 15 I 4 I 0 I 6 I 1 I 0 I 0 I 53

SALA USOS MÚLTIPLES I 17.0 I 34.0 I 28.3 I 7.5 I .0 I 11.3 I 1.9 I .0 I .0 I 61.6

I 90.0 I 90.0 I 78.9 I 100.0 I .0 I 26.1 I 16.7 I .0 I .'0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

4 I 6 I 7 I 10 I 1 I 0 I 1 I 2 I 0 I 0 I 27

BIBLIOTECA I 22.2 I 25.9 I 37.0 I 3.7 I .0 I 3.7 I 7.4 I .0 I .0 I 31.4

I 60.0 I 35.0 I 52.6 I 25.0 I .0 I 4.3 I 33.3 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
• 5 I 5 I 1 I 0 I 1 I 0 2 0 I 0 I 0 I 0 I 7

CAPELA I 71.4 I 14.3 I .0 I 14.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 8.1

I 50.0 I 5.0 I .0 I 25.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

6 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1

INSTALACIÓNS PARA XO I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 1.2

I .0 I 5.0 I .0 I . 0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

8 I 1 I 4 I 2 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 7

CAFETERÍA I 14.3 I 57.1 I 28.6 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 8.1

I 10.0 I 20.0 I 10.5 I .0 I .0 I .0 Z .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

9 I 0 I 1 I 2 I 0 I 0 I 0 I 0 I^ 0 I 0 I 3

SALÓN DE ACTOS I .0 I 33.3 I 66.7 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 3.5

I .0 I 5.0 I 10.5 I -.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ _
10 I .0 I 4 I 3 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 8

AULAS I .0 I 50.0 2 37.5 I .0 I .0 I 12.5 I ^.0 2 .0 I .0 I 9.3

I .0 I 20.0 I 15.8 I .0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

11 I 0 I 3 I 4 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I. 0 I 7

TALLERES I .0 I 42.9 I 57.1 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0• I .0 I 8.1

• I .0 I 15.0 I 21.1 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

12 I 1 I 1 I^ 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 3

SALA DE REHABILITACI I 33.3 I 33.3 I 33.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I. .0 I 3.5

I 10.0 Z 5.0 I 5.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

13 I 0 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 2

SALÓN DE BAILE I .0 I 50.0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 2.3

I .0 I 5.0 I 5.3 I .0 I .0 I .0 I ..0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

14 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1

AUDITORIO I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 1.2

I .0 I 5.0 I • .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

. +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

15 I 0 Z 2 I 0 I 0 I 0 I 3 I 1 I 0 I 0 I 6
PAVILLÓN DE DEPORTES I .0 I 33.3 I .0 I .0 I .0 I 50.0 I 16.7 I .0 I .0 I 7.0

I .0 I 10.0 I .0 I .0 I .0 I 13.0 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
' Column 10 ^ 20 19 4 2 23 6 1 1 86

Total 11.6 23.3 22.1 4.7 2.3 26.7 7.0 1.2 1.2 100.0

I 1 I 2 I 3 I 4 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I _

$INSTALA --------+--------+---=----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

16 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 1

DESPACHO CONCELLO I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I 1.2
I^ .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
17 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1

PARQUE INFANTIL I .0 Z 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 1.2
I .0 I 5.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
18 I 0 I 5 I 3 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 8 •

SALÓN DE XOGOS DE ME I .0 I 62.5 I 37.5 I .0 I .0 I .0 I ^.0 I .0 I .0 I 9.3
I .0 I 25.0 I 15.8 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

• 19 I 0 I 3 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 4
SALA DE TV I .0 I 75.0 I 25.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 4.7

I .0 I 15.0 I 5.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

20 I 0 I 0 I 0 I 0 I 2 I 0 I 1 I 0 I 0 I 3



DOMICILIO USUARIO I .0 I .0 I .0 I .0 I 66.7 I .0 I 33.3 I .0 I .0 I 3.5
I .0 I .0 I .0 I .0 I 100.0 I .0 I 16.7 I .0 I .0 I

•+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
21 I 0 I 0 I 1, I 1 I 0 I 2 I 0 I 0 I 0 I 4

XIMNASIO I .0 I .0 I 25.0^ I 25.0 I .0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I 4.7
I .0 I .0 I 5.3 I 25.0 I .0 I 8.7 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
22 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 2

DIANA I 50.0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 2.3
I 10.0 I 5.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

23 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 1
NON TEN I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I 1.2

I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
24 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 1

PISTA ATLETISMO I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I 1.2

I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
25 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 2 I 1 I 0 I 0 I 3

INSTALACIONES MUNICI I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 66.7 I 33.3 I .0 I .0 I 3.5

I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 8.7 I 16.7 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

26 I 0 I 0 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I\ 0 I 0 I 2

SALA XIMNASIA I .0 I .0 I 50.0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 2.3

I .0 I .0 I 5.3 I 25.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
27 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 1 I 0 I 2

INSTALACIONS INSTITU I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 50.0 I .0 I 50.0 I .0 I 2.3

I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 4.3 I .0 I 100.0 I .0 I .

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
28 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1

LUDOTECA I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 1.2

I .0 I 5.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

29 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 2

HEMEROTECA I .0 I .0 I 50.0 I .0 I .0 I 50.0 I .0 I .0 I .0 I 2.3

I .0 I .0 I 5.3 I .0 I .0 I 4.3 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

30 I 0 I 0 I 1 I • 0 I 0 2 0 I 0 I 0 I 0 I 1

DISCOTECA I .0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 1.2

I .0 I .0 I 5.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Column 10 20 19 4 2 23 6 1 1 86

Total 11.6 23.3 22.1 4.7 2.3 26.7 7.0 ^1.2 1.2 100.0

31 I 0 I 0 I 2 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 2

BILLAR I .0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0' I .0 I 2.3

I .0 I .0 I 10.5 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
32 I 0 I 1 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 2

SALA DE LECTURA I .0 I 50.0 I 50.0 I .0 I..0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 2.3

I .0 I 5.0 I 5.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 2

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

33 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I. 0 I 0 I 0 I 0 I 1

SALA DE REUNIONES I .0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I• 1.2

I .0 I .0 I 5.3 I .0 I .0 I^ .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

34 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1

SALA DE INFORMÁTICA I .0 I .0 I 100.0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I 1.2

I .0 I .0 I 5.3 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I .0 I

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ .

Column 10 20 19 4 2 23 6 1 1 86

Total 11.6 23.3 22.1 4.7 2.3 26.7 7.0 1.2 1.2 100.0

Percents and totals based on respondents

86 valid cases; 0 missing cases

f

f



^
W
^
^
O
A
z
^o

^
W
a
^
U

^4
W
A
W
A
^

^
H
U
^
z
w
x
^^po
^^
^VaW
^^
a^
^U

^^
a^
W FA ^
E^,,, O
z^
o^
^^
^^
^W
áW^A

^Ó
d^
A ẑ
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ANEXO VII .

MODELOS DE SESIÓN TIPO



Anexos

^^^^9C^6^ N°;17 DA`^°'A 20 3-2000 ^^APA°SENTÍR PARA VIVIR: -
RL,C^^UE: FALAR-CONVERSAR

LUGAR;'AULAS CULTURA_ ^+3^ ^^d^°^^^:12 ` DUR^^^^^^^; 60" '_

MATERIAL: Grabador de son, vendas para os ollos (non indispensables)

CONTIDOS: ^
Observación detallada.
Descripción verbal.
Soltura e fluidez no discurso.
Pulsacións.
Res iración.

INTRODUCCION-MOTIVACION: ^
1. Collidas das mans, lembrar a sesión anterior. As que foron explican para as que non estiveron,

Ubicación dentro da etapa e bloque. Lembranza da agua. Aproveitando que Esther e Isabel foron a
unha conferencia sobre a Memoria, suxírese a idea de que cando algunha teña algo de interés para
as demais informe. Todas encontran interesante a suxerencia.

2. Inspiración, espiración pausada. Idem acompañando a respiración cóa subida e baixada dos brazos.
Avanzar cara o centro do círculo elevando os brazos o unísonos mentres espiramos facendo
"OOOOOOOOeeeeee"" Ó regresar atrás inspirar. Repetir tres-catro veces. ,

3. Danza da Conga. "Conga, conga que viva la milonga queremos ver a Emilia bailar conga, una mano
en la cintura, la otra en la cabeza moviendo la colita como una señorita, Conga, conga que viva la
milonga queremos ver a"X" bailar conga, etc...

4. Parada para toma-las pulsacións e controlar cantas teñen. Reflexión sobre como hoxe van a estar
máis altas or ue a actividade vai ser máis intensa ue outros días.

NUCLEO:
5. "No meu país..." Unha historia contada polas participantes. Comeza a profesora contando que "Ela

vive nun país onde todo o mundo estaba moi nervoso e estresado, pero a veces paraban para
descansar e estirarse un pouco, ese día chegou un amiga que se chamaba "Chelo" que vivía nuñ
país onde..." Continua Chelo contando a historia do seu país coa consigna de ter que elexir algo que
faga que as compañeiras fagan algunha actividade boa para elas, sen interrupcións...Todas deben
contar a súa historia.

6. Toma-las pulsacióris.
7. Respiración coa secuencia de tres movementos de "Tai-Chi".
8. Por parellas. Todas observámonos as unhas as outras. Despois sen mirar, unha da parella describe

para a outra a unha persoa, que a compañeira ten que adiviñar que é sen mirar (polo recordo da
observación inicial).

9. Tríos. Unha colócase nunha postura corporal algo complexa. A segunda vai observala con
. detenimento. Despois sen mirar vai describirlle a terceira persoa (que está cos ollos pechados) como

era a posición da primeira para que ela colóquese igual. ^
10. Reflexión: ^para qué son importantes estes exercicios? ^Qué relación teñen con falar-conversar?

Chégase a reflexión de que non sabemos conversar ( e só sabemos falar) porque non aprendemos a
escoitar, e tampouco observamos ben as cousas. Non nos fixamos máis que en nós mesmas e así
actuamos precipitadamente. Por iso moitas veces confundímonos. Relaciónase coa conferencia á
que asistiron Isabel e Esther dun Neurólogo que falaba sobre a Memoria, e de que a súa perda era
motivada pola falta de atención. O próximo exercicio require da capacidade de escoitar e de
conversar.

11. Por grupos de catro-cinco persoas. Unha do grupo (a que trouxo o trabalengúas que se solicitou do
outro día) ten-Ilo que ensina-las outras. Cando o saben son grabadas no grabador. Despois
escoitamos e comentamos se nos recoñecemos a voz, como o fixemos, etc.

DESENLACE:
12. En corro sentadas comentando sobre os trabalenguas, comentamos a idea de ir recopilando todos as

cousas que vaian aportando da súa experiencia. Comentarios sobre o valor dese patrimonio. Aceptan
a idea.

13. Sentadas en círculo coas mans collidas inspirar e espirar. Idem pero subindo os brazos querendo
toca-to teito e baixar lento afloxando a tensión. Progresivamente unha comeza levantando o seu
brazo dereito e a compañeira que está da man o esquerdo, inspirando e espirando ó baixar. O fan
todas, mentres a demais respiran lento e tranquilo.

FINAL Y DESPEDIDA:
1. A radecemento ola asistencia. ^

ti

Ana Rey Cao
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SESIÓI^ N°: 13 DATA 2 20003
RLOOU^^SENTIR PARA VIVIR

: - - :
'TIT lJLO:DE :VER A ESCOITAR Trans.

LUC^ARn AULAS CULTURA I^° P^R^°I^: 9 DURACIÓiV: 60"

MATERIAL:
- Gran a el e rotulador
CONTIDOS:
- Observar cón atención
- Canción lembradas
- Ritmo
- Respiración
- Traballar en e ui o
INTRODUCCION-MOTIVACION:
1. Collidas das mans cos ollos pechados, respiracións profundas. O mesmo

erguendo os brazos na inspiración, pausa arriba e espiración baixando.
2. Explicación da sesión do día de hoxe. Unha transición entre o bloque de

oir-escoitar e o de mirar-admirar.
3. Distribuídas polo espacio libremente, ó oir o nome dunha elas que a

profesora fala deben ollar rápidamente e ir a toca-la. A última de cada vez
vai lembrando para ir formando así tríos.

NUCLEO:
4. Tríos. Deben observa-las cousas que hai no entorno e atopar tres cousas

que empezen por "L", tres por "P" e tres por "C". Cando o trío teña visto as
nove cousas e lembren todas delas, deben^ ir a dizirllo a profesora. ^qué
grupo remata antes?, ^cómo nos organizamos para lembrar de todo?. Ó
final cada grupo conta para os demais as nove ĉousas que observou,
insistindo na necesidade de aprender a escoitar. ^foi difícil?, ^por qué?,
^qué estamos traballando con estas actividades? ^

5. Dinámica da tormenta. Formar lanchas de 4-5-6...insistir en face-lo
movemento de nadar de diferentes xeitos, movéndonos no mar esquivando
as ondas do mar. ^ ^

6. Por tríos. Concurso de. canción. Cada grupo se coloca u^n nome como
"conxunto musical". Unha ensina ás outras tres o fragmento da canción que
traían aprendida da súa casa. Teñen 10 minutos para aprende-las e
ensaia-las de tal xeito que as tres saiban as tres cancións. Anímase a crear
unha pequena posta en escea, con algún movemento rítmico que
acompañe á música. . ^ ^

7. A presentación faise en tres rondas. En cáda unha os tríos cantan a súa
primeira canción. Despois desa ronda puntúanse entre sí de xeito
confidencial. A profesora vai anotando no pápel, colocado a modo de
pantalla. No finál dás tres rondas súmanse as puntuacións.

8. Animar a posta en escea elaborada e non facer xuicios sobre a calidade da
^ voz. ^Qué vos pareceu a actividade?, ^cómo vos sentistes cantando en

público?. Valora-la importancia dé ser capaces de se expor ó público sen
medos e con seguridade, como un ^ aprendizaxe para actuar con
seguridade. ^ .

9. Individualmente, moverse polo espacio seguindo o ritmo das palmas.
Cando a profesora fala: 1- camiñar cara atrás, 2- camiñar cara adiante, 3-
camiñar lateral. A consigna é que o chan é uri tambor e que elas deben

Ana Rey Cao
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reproduci-lo ritmo da palma nese tambor, pero sen face-lo con impacto
forte (perigo para os xeonllos e espalda). Cambia-los ritmos, pero dando
tempo a que interiorizen cada. un durante un período.

10. Individualmente, cada unha fai o seu propio ritmo.

DESENLACE:
11. Secuencia de respiración de Tai-Chi en tres tempos. Face-la soas para

poder observa-las e darlles unha retroalimentación.
12.Apretóns de mans en círculo e corrente eléctrica. Corrente eléctrica

combinada coa onda.
FINAL E DESPEDIDA: ^
13. ^Qué tal a clase hoxe?, ^qué cousas son váliosas para vós desta clase?.
14. Lembrar que o próximo día deben traer agua e explicar por que é

importante.
15. Aviso de que o próximo día o final da clase vou explicar o programa que

estamos a desenvolver.

Ana Rey Cao
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COMENTARIOS DAS PARTICIPANTES

SOBRE O DESENVOLVEMENTO DO

PROGRAMA.



Anexos

Estes datos están^ extraídos das opinións expresadas polas mulleres
participantes durante o desenvolvemento do programa. Dous deses momentos
son os que se presentan aquí de xeito resumido:

n Antes da sesión n° 16 (marzo 2000) o programa (na forma que aquí se
presenta) foi entregado para discusión e análise común ás mulleres
solicitando a súa retroalimentación (suxerencias, críticas, opinións....)
despois de le-lo na súa casa. Nos días seguintes foron recibidas as súas
opinións e suxerencias paulatinamente. Sen excepción todas aceptaron a
proposta. Da discusión de grupo destacou a crenza das mulleres en que o
programá escrito adaptábase cón móita veracidade ó que elas estaban
vivenciando. Nesta primeira valoración non tiveron excesiva vontade a facer
aportacións posto que as actitudes maioritarias foron (cita textual da
gravación da discusión de grupo):

-"A nosotras nos parece fenomenal tal y como está"
-"Que vamos a decir si la profesional eres tú y además nos encanta como lo
estás haciendo"
-"Yo estoy de acuerdo y me encanta todas las actividades, aprendemos un
montón"

As únicas aportacións que xurdiron foron a posibilidade de incrementa-
los exercicios de flexibilidade e corrección postural e incorporar alguns contidos
de baile.

n Despois da sesión 26 (abril de 2000) foi formulada unha pregunta para que
as participantes no programa reflexionasen na súa casa e escribisen sobre
elo. As preguntas foron:

- ^Cal é a túa opinión sobre o programa "Corpo, pensamento e saúde"?
- ^Por qué?.
- ^Qué aspectos da túa persoa cres que desenvolvestes nesta actividade? ^

Algunhas das respostas preséntanse nos anexos tal e como foron entregadas
polas alumnas'. Todas realizaron unha valoración moi positiva do programa de
intervención, ^ non existindo ningunha crítica negativá. Os aspectos mellor
considerados foron: A mellora da relación social coas persoas do grupo, a
optimización da sensibilización corpórea (a través da relaxación, respiración e
actividades de contacto), o aspecto lúdico da actividade que Iles aporta alegría
^é optimismo (traducida en motivación para volver cada sesión) e finalmente o
traballo da memoria. Algunhas traducen estes beneficios nun incremento da
confianza en sí mesmas. ^

' Facemos un breve comentario, posto que a avaliación exhaustiva do
programa será presentada nunha segunda ínvestigación xa en funcionamento.

l-
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