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Acreditamos no milagre da vida.

Acreditamos no bom senso dos humanos para entender 
os seus limites.

Acreditamos que a superinteligência não humana 
(IAG) no futuro será fundamental para Gaia, a Terra, 
porque nos irá permitir o ócio, o lazer e o tempo para 
construir a paz universal entre os homens.

Acreditamos que um dia, imortais, amortais ou mortais, 
os Seres Humanos terão melhor qualidade de vida no 
seu envelhecimento, e que SER IDOSO não será mais 
do que uma mera etapa do tempo infinito.

Este livro é dedicado à nossa crença no HOMEM, no 
equilíbrio da vida, em Gaia e no Cosmos.
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Prefácio

Nos encontramos en unos momentos en los que asistimos a una gran 
cantidad de cambios y a su vez, podemos decir que nunca estos se han venido 
produciendo a tal velocidad. Aspecto este que viene a caracterizar a esta 
sociedad y que ponen de manifiesto autores como Bauman (“modernidad 
líquida”) o Lipovetsky (“de la ligereza”). Igualmente podemos decir sin 
temor a equivocaros, que en gran medida el denominador común de estos 
cambios viene apoyado en el uso de medios tecnológicos y por ende en la 
digitalización de los diferentes procesos. Una progresiva incorporación de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las dinámicas 
sociales, unido a la cantidad de información que manejamos, así como a la 
velocidad de transferencia y la eficacia con la que puede llegar a su destino, 
ha contribuido a la a gran cantidad de transformaciones. Como pone de 
manifiesto el “Libro blanco del envejecimiento activo”, publicación realizada 
por el gobierno de España, que guía las políticas dirigidas a mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores, nunca antes el conocimiento se 
había convertido en tecnología e igualmente nunca antes la tecnología había 
servido para proporcionar tal cantidad de conocimiento.

Por lo tanto, a medida que la sociedad evoluciona, las personas tenemos 
que adaptarnos a la nueva y cambiante cultura digital, impuesta por las TIC 
si no queremos sentirnos como “inadaptados” en este continuo proceso de 
globalización del conocimiento y de su digitalización, proceso que por más 
que queramos no podemos parar.

Aunque partimos de la idea de que las TIC ofrecen grandes ventajas: mayor 
y mejor conectividad entre las personas, acceso a la información, reducción 
de los costes de producción, … Desgraciadamente, no todos podemos 
acceder al manejo y comprensión de las tecnologías, no es novedad si 
afirmamos que la tecnología, contribuye a fraccionar más el mundo en el que 



10

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

vivimos, no produciéndose un acceso por igual a estas tecnologías en todo 
el mundo. Generando desigualdades de acceso que es lo que conocemos 
como brecha digital y en esta línea, uno de los colectivos que tienen mayor 
dificultad al usar las tecnologías son los adultos mayores, configurándose 
como uno de los colectivos más olvidados y vulnerables en esta sociedad 
de cambios constantes caracterizada entre otros aspectos por la velocidad y 
rápida obsolescencia de las tecnologías requeridas para vivir en este mundo 
moderno. Aunque, nos encontremos ante un sector de la población que 
más se beneficiaría de las ventajas que nos ofrece esta sociedad digital, ya 
que su plena participación en ella permite superar ciertas discapacidades 
asociadas con el envejecimiento como es el aislamiento, permitiéndoles a su 
vez permanecer en constante evolución con la sociedad, así como compartir 
intereses, preocupaciones o necesidades. 

Si bien, debemos tener en cuenta que uno de los cambios sociales a los que 
tenemos la oportunidad de asistir que es el envejecimiento demográfico 
que afecta tanto a las sociedades avanzadas como a los países en desarrollo. 
Aspecto que conlleva enfrentar nuevos retos, tales como la soledad y la 
prolongación de la actividad productiva de sus habitantes más allá de los 65 
años. Esto sumado a la cada vez más alta presencia de las tecnologías, hace 
que la brecha digital en cuanto a la edad aumente, tanto en el uso como en el 
acceso.

Esta exclusión, no permite que las personas mayores reciban el apoyo 
emocional, compañía social, ayuda material y servicios que ofrecen por 
ejemplo, las redes sociales. Por ello, la importancia de que las personas 
mayores superen esta brecha digital o tecnológica existente, podemos 
constatarla desde tres puntos de vista:

• En relación con el acceso, es decir, la diferencia socioeconómica existente 
entre aquellas personas que tienen la posibilidad de tener a su disposición 
las infraestructuras tecnológicas y los recursos necesarios para mantenerla 
y aquellas que no.

• En relación con el uso, es decir, aquellos que disponen de las habilidades/
capacidades y competencias necesarias para manejar dichas herramientas y 
aquellos que no y que calificamos de analfabetos tecnológicos. 
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• Y en relación con la calidad de uso. La diferencia entre aquellos individuos 
autónomos en lo que a la selección de información se refiere, es decir, que 
saben realizar las búsquedas de forma adecuada e interpretar, analizar 
y valorar críticamente la gran cantidad de información que obtenemos a 
través de la red y aquellos que no, no pudiendo éstos últimos discriminar 
la información útil y fiable de aquella que no lo es. Sujetos capaces de 
aprovechar la multitud de oportunidades que nos ofrece la red como 
atención médica, obtener información y formularios de organismos oficiales, 
servicios de ocio y tiempo libre, teletrabajo, etc, de aquellos que ni siquiera 
son conscientes de su existencia.

Ante esta situación, no se trata de parar el mundo y bajarnos, sino de 
mantenernos en él e intentar mejorarlo, como el autor y dibujante de la 
famosa Mafalda, Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como 
Quino, nos decía al desmentir que la frase “paren el mundo que me quiero 
bajar” nunca lo habría dicho su famosa creación.

Ya que, en paralelo a este envejecimiento de la población, tenemos que decir 
podemos asistir igualmente a un crecimiento de la realización de acciones 
formativas por parte de los mayores y que estas son consideradas como 
beneficiosas y saludables para ellos. Porque la mayoría de los mayores de 
hoy, por suerte, no se comportan como los de hace años, tiempos en los que 
se asociaba vejez con quietud o con la imposibilidad de efectuar cualquier 
actividad.

Prueba de ello la tenemos en la proliferación de Universidades de Mayores, 
Aulas de la Experiencia, etc. Gracias en gran medida al esfuerzo de las 
diferentes universidades.  Aulas que se configuran como espacios de formación, 
participación, encuentro y convivencia que proporcionan la posibilidad a 
las personas mayores de incorporarse a programas de formación científica, 
cultural, tecnológica y social, después de la finalización de su etapa laboral, 
por jubilación, por intereses o inquietudes personales. Ya que una persona de 
60 años, en estos momentos tiene una expectativa de otros 25 años y la mayoría 
ven este periodo como un estadio en el que dedicarse a lo que deseen.

Dentro de la oferta de acciones formativas y talleres presentadas desde 
estas instancias, destacan las desarrolladas alrededor de las TIC, de manera 
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general, e Internet, de forma particular. Dando respuesta a la necesidad de 
formación en competencias digitales, necesaria para el desarrollo, como 
hemos comentado anteriormente, en este mundo interconectado, que 
necesita de una alfabetización digital y multimodal, entendida esta en toda 
su amplitud no limitándose al mero manejo de tecnologías.

Muestra del desarrollo de este tipo de iniciativas es la creación en España 
de una “Asociación estatal de Programas Universitarios para personas 
mayores” (http://aspumayores.org).

Este tipo de actividades presentan multitud de ventajas en sus usuarios, 
entre las que podemos destacar: desarrollo de la funcionalidad cognitiva, 
la satisfacción cono la vida y el bienestar y la participación social que estas 
acciones aportan a las personas que participan en ella.

Igualmente es de destacar el aumento de investigaciones y por ende de 
publicaciones científicas, como la que tengo el honor de prorrogar, que 
ayudan al desarrollo de programas que ofrecen alternativas y que ayudan 
a potenciar la calidad de vida y el envejecimiento en diferentes situaciones 
culturales, socioeconómicas y ambientales. Que a través del estudio y 
análisis propongan acciones en las primen los derechos de toda persona 
ser independiente, a participar, a ser respetada en su singularidad, a ser 
escuchadas, potenciando procesos de envejecimiento activo que posibilite la 
formación de personas activas en la sociedad. Aspecto este que significa que: 
la edad no implica el convertirse en consumidores pasivos de productos, 
servicios o cuidados, pues pueden y deben seguir contribuyendo de forma 
proactiva por su bienestar y el del resto de ciudadanos, hacia el logro de una 
sociedad mejor.

Julio Barroso Osuna
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar

Universidad de Sevilla
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Nota dos autores

Refletir paradigmas continuamente emergentes próprios da Quarta 
Revolução Industrial1 e das questões do envelhecimento humano e arriscar 
respostas às dúvidas que se avolumam, sempre que ‘mergulhamos’ no 
interrogar o futuro, é a reflexão e o desafio que vos colocamos. Ousamos 
questionar: continuamos a acreditar que a especialização do ser humano 
no que é ainda (?) verdadeiramente humano nos permitirá competir com 
as máquinas no futuro? Estaremos preparados para alterar o status quo da 
humanidade e mudar as mentalidades em 360º? E que implicações terá esse 
novo mundo no viver e, principalmente, no envelhecer? Ou tudo isso serão 
inevitabilidades num futuro que já chegou? São pistas que vos deixamos, 
muitas dúvidas que irão gerar espirais de reflexão e novas dúvidas e 
questões. Este é o propósito maior deste livro.

Situamo-nos temporalmente no mundo 4.0. Um mundo que já se encontra 
no limiar, hoje, na contemporaneidade, e onde emerge todos os dias a 
disrupção tecnológica, a mudança, a inovação e novos desafios à mente 
humana. Este é o mundo da Quarta Revolução Industrial e de todos os seus 
efeitos colaterais.

O aumento da esperança de vida do Ser Humano, embora seja uma realida-
de, deve entender-se também, no quadro das oscilações possíveis próprias 
de um tempo imprevisível, sujeito a ameaças contínuas, que podem fazer 
recuar, por vezes, a inevitabilidade da longevidade humana. À semelhança 
da pandemia da gripe pneumónica de 1918, da queda do muro de Berlim, 
em 1989, ou da pandemia de SIDA nos anos 80 do século passado, também 
o novo Coronavírus-Covid 19 pode influenciar os níveis de mortalidade e, 
em última instância fazer recuar a esperança de vida à nascença.2

1 Schwab e Davis, 2019.
2 Albuquerque, 2020.



14

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

O planeta Terra, tal como o conhecemos desde sempre, talvez já tenha 
deixado de existir, e só agora a espécie humana se começa a consciencializar 
que, possivelmente, perdeu o controlo do evoluir dos tempos e, até, do 
próprio equilíbrio do planeta e de si própria.

Os desequilíbrios na relação que o Homem tem mantido com a natureza 
e o mundo, poderão vir a alterar radicalmente as nossas vidas. Estaremos 
perante uma disrupção à escala planetária? O que fazer para salvar a espécie 
humana da sua possível autodestruição? É nossa convicção, que a mudança 
já começou. As alterações climáticas e fenómenos extremos consequentes, de 
que é exemplo a crise pandémica Covid-19, que faz até recordar a ficção de 
filmes como “O dia em que a Terra parou”, parecem ser a nossa consciência 
mais profunda a lembrar-nos que urge encontrar um novo caminho. 

E que caminho deverá ser o nosso enquanto seres humanos? Esta é, também, 
uma das interrogações mais inquietantes que conduz a linha de pensamento 
desta obra. Será possível que a tecnologia tenha um papel fundamental 
nesta matéria e, uma maior aposta no algoritmo de humanização da 
máquina poderão conduzir o Homem a um caminho de reencontro com a 
sua verdadeira essência? SER Humano implica o reconhecimento de uma 
existência única e irrepetível, que se tem vindo a perder no fluir de lógicas 
economicistas, de feição capitalista e pouco sustentáveis do ponto de vista 
ambiental.

Ao colocarmos em causa, a qualidade de vida, no contexto de um mundo 
desigual em termos de distribuição de riqueza, justiça social ou acesso aos 
direitos, urge recuperar a mesma. As estratégias serão diversas. Ousamos 
acentuar na matéria em reflexão, aquela que é suportada na relação humano-
máquina, supostamente benéfica para a espécie humana3, propiciando 
condições de acesso à saúde e à segurança, perante situações de calamidade, 
ou contribuindo para o apoio a grupos vulneráveis como as pessoas idosas.

É o mundo de elevadas expetativas e exigências do ser humano ao ser 

3 Reportamos aqui a informação acedida em https://Zap.aeiou.pt/cientistas-robo-fazer-testes-co-
vid-19-333044 (acedido a 08/07/2020) de título “Cientistas criam robô para fazer testes à covid-19  e proteger 
os profissionais de saúde”. Conforme a notícia “O Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM) desen-
volveu um novo robô de coleta remota de amostras que elimina o contacto direto entre os profissionais de 
saúde e os pacientes, potencialmente infetados com o novo coronavírus”.
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humano, dos porquês, das dúvidas, das inquietações, resultantes da 
imprevisibilidade dos tempos. Caminhamos para um mundo inevitável, 
com elevadas exigências ao pensamento humano, à sua atitude e até ao 
seu bom senso? São cenários até de ficção (?) quando “mergulhamos” num 
mundo de disrupção tecnológica…

Questões, dúvidas e reflexão, quando para alguns entrámos já no terminus 
do Antropoceno, no mundo 4.0 e a caminho de um novo mundo, o 5.0. 
Esse será certamente o mundo, já em transição, que, em primeira instância, 
deverá preparar o ser humano para simplesmente entender e construir os 
interfaces que lhe permitam integrar a tecnologia no seu serviço.

Ao envelhecimento serão certamente colocados inúmeros desafios. O 
primeiro e fundamental, surge num contexto da mudança de paradigmas 
nas conceções sobre os efeitos da longevidade e aumento da esperança de 
vida. A conceção, que associa esta etapa da vida, a perdas sucessivas, dá 
lugar à valorização da ancianidade como conquista civilizacional, na qual 
os interfaces idoso-tecnologia, serão protagonistas de alterações positivas na 
funcionalidade e independência da terceira e quarta idades e no imaginário 
da quinta. A intervenção na questão social gerada pela velhice, deve assumir 
como objetivo a emancipação das pessoas mais velhas. A contemporaneidade 
é reveladora da complexidade das políticas sociais direcionadas aos idosos. 
A inovação social deve conduzir o mundo a uma nova geração de políticas 
públicas, impulsionadoras do acesso à tecnologia, literacia e formação de 
idosos e cuidadores nessa área.

O quadro de pressupostos orientou o fio condutor desta obra. Estes são os 
seus eixos:

Capítulo 1: No limiar do mundo 4.0

O capítulo primeiro, situa o contexto do mundo 4.0 e os corredores e 
palcos em que a obra se irá apresentar. São tempos de mudança, profunda 
até quando pensamos na vertente tecnológica e nos efeitos próprios da 
disrupção à escala planetária. Tempos de dúvida, de interrogações mas, 
também de mudanças e de inovação, com consequências em todos os 
sectores da vida humana e da forma de estar do Ser Humano e na sua 
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qualidade de vida, que será certamente melhor fruto dos avanços da 
medicina e da saúde.

Capítulo 2: Contextos do presente e do futuro

O segundo capítulo detalha, de forma aprofundada, o mundo 4.0. Conforme 
nota inicial, são “Tempos de inteligência artificial, tempos de reflexão no 
quadro do diálogo idoso-tecnologia”, onde se colocam múltiplos desafios 
próprios da Quarta Revolução Industrial4, aos quais as instituições de 
ensino superior, com a aposta em áreas de investigação emergentes, como a 
gerontotecnologia, os governos e o meio empresarial procuram responder, 
através de soluções inovadoras de matriz tecnológica, que possam oferecer 
as respostas mais ousadas e possíveis à disrupção e aos seus efeitos.

Capítulo 3: 

As questões próprias do envelhecimento humano na atualidade e os 
paradigmas emergentes relacionados com o futuro próximo, são amplamente 
detalhados neste capítulo. Conforme os autores “(…) É nossa convicção, que 
a velhice está longe de ser um problema social, mas sim uma conquista da 
humanidade. Este é um novo mundo de oportunidades, no qual a tecnologia 
aliada à inovação social, abre espaço para reconfigurar o modo como é 
entendida a velhice.”, colocando a tónica nos efeitos relevantes da tecnologia 
nos processos de envelhecimento humano, na melhoria da qualidade de 
vida do idoso, na sua independência e autonomia, a caminho de lógicas 
fundamentadas de ageing in place5. 

Capítulo 4:

O capítulo aborda as questões próprias do conceito Smart Ageing, entendido 
no seu sentido amplo, associado a sociedades intelectualmente maduras, 
que propicionam condições aos seus cidadãos para lidar com o processo 
de envelhecimento. Na opinião de Murata (2015) esta conceção implica o 
abandono de estereótipos negativos associados aos idosos, defendendo 
u,ma abordagem positiva, segundo a qual o avanço na idade alicerça-se 
numa linha de maturidade intelectual e enriquecimento do percurso de vida. 

4 Schwab e Davis, 2019.
5 Fonseca, 2018.
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Outro dos pilares fundamentais deste conceito reside no entendimento, 
de que existe lugar para as pessoas mais velhas nas sociedades do futuro, 
enquanto sinónimo de progresso e de desenvolvimento sustentável.

Capítulo 5:

Em tempos de Inteligência Artificial e da Quarta Revolução Industrial 
acentuam-se os diálogos idoso-tecnologia. Esta é a matéria específica do 
capítulo 5. A turbulência disruptiva de matriz tecnológica percorre toda a 
contemporaneidade e os seus efeitos são bruscos e de transformação quase 
total nos processos clássicos da sociedade. Reforçam-se os interfaces e os 
diálogos idoso-tecnologia, com o objetivo último de promover uma melhor 
qualidade de vida do Ser Humano a caminho do seu envelhecimento. A 
Academia e toda a sociedade procuram soluções ousadas e inovadoras 
para os desafios que a sociedade continuamente coloca à vida humana 
e a aposta torna-se contínua e consistente na procura de soluções de 
matriz tecnológica para melhorar a vida à escala planetária. São tempos 
de Inteligência Artificial, de alteração profunda no quadro das profissões, 
com a emergência de uma multiplicidade ligada à disrupção6, da revolução 
quântica, da Internet das Coisas (IoT), da robotização social, da procura de 
soluções de saúde que permitam (?) caminhar para a imortalidade.

Capítulo 6:

O capítulo 6 em sequência, procura situar e apresentar diversas questões em 
matéria do envelhecimento humano e relata um conjunto de Boas Práticas e 
projetos de investigação em Gerontotecnologia nos corredores dos interfaces 
idoso-tecnologia em instituições nacionais e internacionais na atualidade. 
A evidência e a relevância destas matérias está presente na nota inicial do 
capítulo “(…) No mundo da Quarta Revolução Industrial, o mundo 4.0, o 
Ser Humano e as lógicas da sociedade global obrigatoriamente irão mudar. 
Adaptação será um dos conceitos-chave. Adaptação às novas formas de ve-
lhice, à longevidade emergente, à 5ª idade?,” colocando a tónica num con-
junto de conceitos emergentes próprios do mundo 4.0 em transição para o 

6  O capítulo 5 aborda, de forma detalhada, a matéria específica da gerontotecnologia e o papel do profissio-
nal desta área nos processos de articulação entre o idoso e a tecnologia. Em nossa opinião, área fundamental 
num futuro relativamente próximo e que mereceu a análise aprofundada.
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5.0, e adaptados à matéria do envelhecimento humano e à ideia de um idoso 
longevo, cada vez mais, rumo a um tempo infinito de viver?

São igualmente apresentadas Boas Práticas de Gerontotecnologia em 
instituições que prestam apoio social a idosos e em instituições de ensino 
superior na atualidade, reveladoras do investimento que a investigação 
está a desenvolver nestas áreas emergentes da sociedade.

Capítulo 7:

Envelhecer no futuro, caminhos para a imortalidade é o mote para a 
análise das questões que o capítulo suscita. Temáticas diversificadas, 
enquadradas nos descritores Tecnologias do mundo 4.0, a disrupção total?, 
Tempos do futuro, caminhos para a 5ª idade?, Envelhecemos mais saudáveis com 
a ajuda de robôs?, Envelhecimento, Saúde e Internet das Coisas, Digital twin e 
envelhecimento humano e Mais velhos, mais saudáveis, mas cyborgs?, são os 
pontos de reflexão detalhada que os autores abordam ao longo do capítulo 
e justificam o quadro de questões orientadores, ousadas na sua aceção 
ampla, e que configuram o universo de dúvidas que continuamente se 
estão a colocar ao SER Humano e que, na sua essência, se traduzem na 
eterna questão: seremos sempre mortais ou, um dia, num futuro próximo 
(?) amortais e imortais?

Capítulo 8:

A reflexão acerca dos riscos éticos decorrentes da disrupção tecnológica 
são o fulcro do capítulo oitavo. Estaremos preparados para entender e 
preparar o Ser Humano para os riscos de matriz ética decorrentes da 
imprevisibilidade dos tempos da Quarta Revolução Industrial que, na 
sua essência, reconfigura todos os padrões de uma sociedade clássica, 
possivelmente em extinção? E estaremos a perder o controlo das mudanças 
sociais e de matriz diversa, operadas a partir da disrupção quase total?

Questões-chave que serão objeto de uma análise detalhada e profunda, 
por vezes dicotómica em matéria da decisão sobre o pensamento homem-
máquina e os equilíbrios necessários no futuro. Admitindo, em primeira 
instância, que o Ser Humano terá a capacidade de saber discernir os 
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caminhos para evitar os desequilíbrios e a colisão homem-máquina e 
preparar a transição já iniciada para o mundo 5.0., que serão tempos de 
adaptação do humano às interfaces tecnológicas, a partir das quais lhe 
será possível ser mais feliz e cultivar o ócio de uma forma equilibrada.

Capítulo 9:

O capítulo nono é pleno de desafios e interrogações, próprios da relevância 
conceptual do seu conteúdo e contexto. Como se afirma na nota incial 
“(…) Educar para entender o novo mundo será, (…) uma metadecisão 
das sociedades globalizadas, numa época marcada pela imprevisibilidade 
dos fenómenos ambientais e das crises pandémicas (…), assumindo-se 
que importa preparar o Ser Humano para uma educação diferente, numa 
perspectiva de transformação permanente e inovadora7.

A reflexão situa-se, igualmente, nos possíveis caminhos a percorrer por 
parte do Ser Humano para entender os fenómenos decorrentes dos novos 
tempos e preparar as gerações vindouras para uma sociedade em mudança e 
em rutura com os padrões previamente estabelecidos nos modelos clássicos 
de organização da Educação. Educar para tempos de disrupção à escala 
planetária é muregente e repensar os modelso de educação e formação ao 
longo da vida de qualquer profisssional, uma prioridade da Nova Escola. 
Uma Escola diferente e plenamente inovadora que irá romper com todos 
os parâmetros estabelecidos e apostar fortemente em matrizes de base 
tecnológica.

Capítulo 10:

Por último, o capítulo décimo, é o da sistematização e o questionamento que 
acompanha todo o percurso de reflexão dos autores na fase final da obra. 
Ousadas são as questões que são, objetivamente, possibilidades de novos 
caminhos de reflexão na espiral da dúvida que sempre nos acompanhou 
ao longo da obra. Estaremos preparados para tudo isto? Para um futuro 
em que admitimos até um envelhecimento infinito, em que a noção de 
longevidade atinge a noção de imortalidade? Saberemos controlar todos 

7 Medina e Medina, 2020.
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os riscos? Os limites da vida e da morte começam a confundir-se na mente 
humana e a ideia de estarmos no “limiar da morte da morte” torna-se 
por vezes já presente: como iremos entender e gerir estes processos à 
escala planetária? Mergulhados em dúvidas e interrogações sem limite, 
arriscamos questionar: quais os limites da espécie humana? Saberemos 
entender a nossa evolução do Sapiens Sapiens ao Homo Cyborg? E Gaia, 
a Terra, quo vadis?

Este é o percurso da obra. E apelamos ao contributo e reflexão para que, 
em coletivo, seja possível construir pensamentos inovadores, para uma 
sociedade em que cada passo seja o caminhar para novas aprendizagens no 
processo de envelhecimento do ser humano. Este é um ensaio de reflexão 
aberto, inacabado, conscientes de que o futuro é já presente e o futuro já 
começou.
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No limiar do mundo 4.0 

Capítulo 1

Recordamos os últimos tempos “mergulhados” na investigação centrada 
no estudo dos interfaces idoso-tecnologia, com particularidade nos seus 
efeitos nos processos de envelhecimento do Ser Humano. Outputs foram 
produzidos, na forma de artigos, capítulos de livros ou conferências e 
comunicações na procura de respostas às questões de partida que sempre 
orientaram as pesquisas, e que, em nossa opinião, enriqueceram o espólio 
que possuíamos e que nos permitiria novos sonhos e novos desafios mais 
profundos e arriscados. Esta foi a primeira fase deste livro. A preparação 
inicial para a ousadia deste projeto, desta obra.

O mundo está em mudança. A nossa atitude e sentimento face às questões do 
envelhecimento e da relação com a tecnologia estão em mudança. Assumamos esta 
evidência, a responsabilidade social e os riscos mais ousados do futuro. Um futuro em 
que, com os recursos da tecnologia e dos sistemas conexos, os cenários do envelhecimento 
serão cada vez mais otimistas e de esperança. 
Ousamos conduzir a nossa reflexão ao longo deste livro mergulhados num “mar de 
incertezas e interrogações”, com o pretexto de ser possível contribuir para clarificações 
necessárias, em áreas que serão um dos caminhos para uma sociedade de futuro, certamente 
diferente em matéria de envelhecimento humano.
Vozes fatalistas afirmam que estamos no terminus do Antropoceno; outros, os arautos dos 
novos tempos, que no limiar da Quarta Revolução Industrial ocorrerão profundas alterações 
no modus vivendi do Ser Humano, que terá de aprender a conviver com a tecnologia e os 
sistemas conexos, numa lógica de aprendizagem conjunta para preparar os novos tempos 
que serão muito diferentes, de disrupção e inovação tecnológicas. Muita complexidade na 
definição de certezas absolutas, merecem-nos assumir as limitações que sentimos quando 
refletimos acerca do viver e envelhecer em tempo do mundo 4.0.
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Schwab e Davis (2019) reportam o seu pensamento acerca das evidências 
próprias dos novos tempos, e da nova era ciberhumana8: “A nova era 
tecnológica, se for moldada de uma forma ágil e responsável, poderá catalisar 
um novo renascimento cultural que irá permitir que nos sintamos parte 
(…) de uma verdadeira civilização global.9”, colocando também a tónica 
nos benefícios sociais que, em sua opinião, podem ser verdadeiramente 
revolucionários, principalmente em áreas como a saúde, com influências 
profundas nos processos de envelhecimento humano10.

São tempos de imprevisibilidade e disrupção tecnológicas que pressionam o ser 
humano e configuram novas missões para o indivíduo particular e colectivo, 
para as organizações de política social e outras, empresas e academia. 

A discussão sobre os impactos que os sistemas de inteligência artificial virão 
a ter é desde há muito matéria de discussão acesa em todos os quadrantes 
à escala planetária11.

Os seus efeitos e aplicações percorrem o mundo, numa lógica de cadeia(s) 
interconectadas e ligadas à Internet (Internet das Coisas), para alguns a 
“tempestade perfeita”12 que irá, certamente modificar toda a sociedade, em 
mudanças disruptivas contínuas de matriz predominantemente tecnológica.

Diálogos e discursos, porventura ainda ficcionistas, percorrem o mundo da 
comunicação e relançam cenários que mergulham, em nossa opinião, o Ser 
Humano em conflitos de pensamento inimagináveis e de difícil controlo. Ao 
abordar estas questões Russell13 em referência a Turing (1951) afirmaria que 
“(…) Se uma máquina pode pensar, pode pensar mais inteligentemente do que 
nós…este novo perigo…é certamente algo que pode provocar-nos ansiedade.”

8 Interrogamo-nos se o futuro será um tempo de equilíbrio humano-máquina, ou simplesmente a substitui-
ção quase generalizada e maciça da espécie humana pela robotização e pela inteligência artificial.
9 Schwab e Davis, 2019, p.17.
10 Schwab e Davis, 2019, p. 74.
11 A noção da relevância da IA instalou-se no mundo atual e polarizou-se entre dois países, os EU e a China, 
que apostam no seu controlo e empresas como a Google, a Microsoft, a Amazon, a Facebook, a IBM, entre 
outras, nos EU e a Bat, a Baidu, a Alibaba, na China, são disso um testemunho pelo investimento que fazem 
“na construção do futuro da IA”.
12 A 7 de novembro de 2018, o jornal O Público, a propósito da Web Summit, referia-se desta forma ao 
discurso do presidente da Samsung Young Sohn acerca das implicações da inteligência artificial em tempos 
presentes e de futuro.
13 Cit. por Schwab e Davis, 2019, p.161.
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A ficção (?) assumiu um lugar de relevo nas discussões públicas, colocando 
emergentes questões acerca da própria condição e essência humana, num 
mundo eminentemente tecnológico e económico:14

“A consciência foi digitalizada. O corpo já não importa. Pode ser substituído 
por um novo, como se de uma mera capa se tratasse. É aquilo que somos 
que realmente conta, não a materialidade física que outrora nos definiu. O 
tempo é outro. Estamos a mais de 300 anos do presente e a humanidade 
vive agora uma realidade completamente diferente. Tudo mudou depois 
da invenção das stacks, uma espécie de cápsulas corticais que gravam 
quem somos, na íntegra. É num pequeno chip que ficam registadas todas as 
características da personalidade e da mente, assim como as memórias de 
uma vida. Tudo o que somos fica contido na forma de impulsos eléctricos 
e pode ser carregado em qualquer sleeve”15.

É a emergência de um mundo novo que nos toca e que perturba até os 
nossos sentidos. Futuro de pensamentos ousados que nos coloca questões 
de pertinência: poderemos competir com as máquinas no futuro? Ou 
esta é uma oportunidade para os humanos se especializarem no que é 
verdadeiramente humano?16

Importaria, também, refletir questões que remetem, em particular, para o 
valor efetivo da tecnologia. Será ela uma resposta total às necessidades que 
se colocam diariamente no envelhecimento humano? Poderemos afirmar 
que ela dará resposta completa aos processos de ordem física e psicológica 
com que se confronta o envelhecimento humano, numa lógica hoje em dia 
parcialmente argumentada pelos defensores do ageing in place?17

14 Salvador, 2018.
15 No artigo Salvador (2018,p.80) aborda questões acerca de um futuro em que a morte deixou de ser defi-
nitiva, mas onde se irão perpetuar as divisões sociais, num mundo em que a riqueza, na mão de um grupo, 
permitirá assegurar o perpetuar da vida. Afinal, o mundo do futuro, em sua opinião, será muito idêntico ao 
atual na abordagem às questões sociais, em que a divisão riqueza/pobreza se acentua. O que efetivamente 
muda e está em causa é uma diferente redefinição do relacionamento do Homem com a fisicalidade!
16 O DN de 21 de Janeiro de 2019 referencia o livro da Microsoft The Future Computed, como um bom ponto 
de partida para este debate. Refere-se a propósito que os autores “afirmam acreditar que a IA melhorará a 
vida quotidiana de várias formas e ajudará a resolver grandes problemas sociais”, perspetivando um futuro 
em que os humanos e sistemas artificiais vivem e trabalham lado a lado, em cooperação com vista a um 
mundo melhor e mais justo (p.19).
17 Fonseca, 2018.
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Os cenários e os efeitos da disrupção tecnológica são promissores em 
matéria do envelhecimento, mas até que nível? E, no futuro, será possível 
que o desenvolvimento científico e tecnológico possa retardar ou acabar 
com o envelhecimento humano? Será possível o Ser Humano atingir um dia 
o que parece biologicamente possível, a imortalidade?18

Estes são os eixos da reflexão, com a pretensão ousada de propor novos 
aportes à discussão científica nestas matérias. A ênfase é colocada nos efeitos 
globais da disrupção tecnológica, com relevância particular nos efeitos 
sociais, concretamente nos processos de envelhecimento ativo e saudável 
do ser humano, na terceira e quarta idades19, ousando sonhar uma quinta, 
arriscando-nos a afirmar que serão tão relevantes que importaria considerar 
uma nova dimensão na definição conceptual e na constelação semântica do 
conceito de qualidade de vida, vetorizada pela literacia digital, emergente, 
transversal e fundamental nos processos de envelhecimento humano.

18 Freitas, 2019.
19 Arenas, 2019.
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Contextos do presente 
e do Futuro

Capítulo 2

Tempos de inteligência artificial, tempos de reflexão nos diálogos idoso-tecnologia. Novos 
paradigmas na contemporaneidade, configurados pela disrupção de matriz tecnológica. 
Os desafios da Quarta Revolução Industrial são enormes, e em que as políticas à 
escala planetária, os governos, a Academia e o mundo empresarial procuram dar resposta 
às necessidades do idoso, com aposta no desenvolvimento de soluções tecnológicas que 
permitam um envelhecimento mais saudável e ativo, aumentando os seus níveis de 
segurança e autonomia em contextos institucionalizados ou não e, consequentemente, 
uma maior qualidade de vida em contexto familiar e comunitário, numa perspectiva 
de “ageing in place”20. Estes desafios são também o renovar da missão das instituições 
de ensino superior, nomeadamente em áreas de investigação emergente como a 
gerontotecnologia.

Tempos 4.0 e os novos paradigmas 

“O Sol formou-se há 4500 milhões de anos e não chegou sequer a metade da 
sua existência. (…) Foram precisos quatro mil milhões de anos para que nós 
evoluíssemos desde o primeiro sinal de vida.(…) Os seres humanos não são 
o ponto final neste processo de evolução, tal como não era o primeiro peixe 
que rastejou do lodo primitivo para a terra seca. As criaturas que vão teste-
munhar o fim do Sol não vão ser humanas. (…) Esta nova espécie, um passo 
adiante na evolução de Darwin, deverá resultar de biomodificações e talvez 
técnicas cyborg, com processos biológicos alterados ou substituídos por meios 
electrónicos.”21

20 Fonseca, 2018.
21 Anunciação, 2018, p.58.
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No mundo da Quarta Revolução Industrial desenham-se, de uma forma 
constante, novas configurações de base tecnológica, com profundas 
influências na sociedade do presente e do futuro. O mundo torna-se um 
construto de cenários e palcos a nível mundial, identificados pela sua 
configuração e investimento consistente no desenvolvimento tecnológico, 
em disrupção, com profundas influências no sistema social, inevitável 
e as formas de inteligência artificial serão fundamentais na vida do 
ser humano, acontecendo os processos de inovação a uma velocidade 
incontrolável.22

Nestes tempos emergentes das tecnologias da inteligência artificial, das 
biotecnologias e da computação quântica, serão certamente refletidas 
questões que elas próprias suscitam. Assume-se assim que as tecnologias 
da Quarta Revolução Industrial “são verdadeiramente disruptivas 
(…). Representam formas inteiramente novas de criar valor para as 
organizações e para os cidadãos. (…) os avanços nas neurotecnologias 
e nas biotecnologias já nos obrigam a questionar o que significa ser 
humano”.23

O mundo é um mundo em mudança. As sociedades industrializadas 
preparam o futuro investindo em sectores que catalizam a economia. Ao 
referenciar a sociedade americana do século XXI, Friedman aborda as 
questões emergentes da relação emprego/desemprego e tecnologia. Em 
seu entender “a robótica foi concebida especificamente para a substituição 
da mão-de-obra.(…) Por outras palavras, apesar da robótica ser concebida 
para substituir trabalhadores que estão a desaparecer, irá também criar 
desemprego entre os (…) deslocados, mas que não têm as qualificações 
para trabalhar na robótica”24. Questões pertinentes em tempos imersos 
em interrogação, dúvida e reflexão, com profundas implicações sociais 
e humanas. Disrupção tecnológica com marcantes efeitos sociais? Ou 
inevitabilidades próprias dos efeitos da “nova revolução”, da Revolução 
4.0? 

22 Salvador, 2019, p.38.
23 Schwab (cit. por Schwab e Davis, 2019, p.13).
24 Friedman, 2018, p.291.
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As polémicas implícitas nas discussões sobre as novas realidades dos 
mercados, do trabalho e do emprego e da própria condição humana e da 
sua sobrevivência, merecem-nos a reflexão das palavras de García Veja 
(2019), na opinião do qual: “La naturaleza del empleo está cambiando. La 
cresciente automatización de tareas obliga a replantearse cómo organizar 
las relaciones laborales del siglo XXI. Robots y algoritmos son cada vez 
más capaces, y esto es solo el principio.(…) Realmente debemos temer por 
nuestros postos de trabajo? Y nuestros hijos?.”25, ou ainda, na perspectiva 
mais moderada de Hidalgo26, questionado acerca da problemática 
“tecnologia supone creación y destrucción del trabajo?: “(…) Pero no 
sufriremos un aumento del paro (…). No viviremos esse apocalipsis robot 
que algunos vaticinan.” 

Aliás, o artigo de Mateus27, de título «Já há robôs no ´desemprego`» 
acentua ainda mais esta polémica ao referir que “30 a 50% dos projectos 
de automação das empresas falham numa fase inicial”, colocando a 
tónica nos erros que as empresas cometem ao colocar a gestão de todos os 
processos de robótica nos departamentos tecnológicos e não numa lógica 
de gestão conjunta humano-máquina. O mesmo autor28, reforça ainda este 
pressuposto, afirmando que o êxito passa pelo trabalho conjunto humano-
máquina, numa linha de pensamento igualmente defendida na ideia de 
“supermentes humano-computador”29.

A dicotomia de pensamento relativamente à matéria humano versus máquina 
é tónica dominante. Vega (2019) ao reportar a matéria, em referência à 
International Federation of Robotics, documenta na figura 1, a sua ideia a 
este propósito:

25 Veja, 2019, p.39.
26 Hidalgo, 2019 , cit.por García Veja, 2019, p.32.
27 Mateus, 2019, p.32.
28 Mateus, 2019, p.32.
29 Malone, 2019
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Figura 1: Evolução do número de robôs na União Europeia
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Aspeto particularmente importante na sociedade do futuro as questões da 
automação e do consequente desemprego humano são matéria particular 
de investigações diversas30. O estudo de Nedelkoska e Quintini (2018) 
referencia um estudo da OCDE de 2018 acerca da matéria especifica 
dos efeitos da automação no trabalho humano e conclui que metade 
dos empregos em países desenvolvidos está vulnerável face aos efeitos 
deste fenómeno. Através do estudo feito numa amostra realizada em 32 
países, verificou-se que uma parte significativa de empregos (14%) são 
altamente vulneráveis (taxa de possibilidade igual ou superior a 70%), 
com incidência particular em áreas como a preparação de alimentos, na 
construção, na condução de veículos, no trabalho agrícola e no fabrico de 
roupas (figura 2). 

30 Veja-se, a propósito, o estudo de Nedelkoska e Quintini, 2018, acedido no website O Futuro das Coisas 
(https://o futuro das coisas.com.
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Figura 2: Risco de automação por tipo de emprego
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Muito recentemente31 a polémica atingiu uma escala elevada de preocupação, 
quando se confirma que dezenas de jornalistas vão perder o emprego, porque a 
Microsoft decidiu substituí-los por robôs e software de inteligência artificial.

A sociedade do futuro vai ser certamente muito diferente. É uma nova visão 
do mundo e da ordem das coisas que parece caracterizar a transição de sé-
culos, o início do século XXI é o início da biotecnologia, das comunicações 
móveis de alta velocidade, que vão alterar todos os sistemas sociais. 

Num mundo de imprevisibilidade geopolítica32 mergulhamos também num 
futuro que em que o boom tecnológico, em ritmos de progressão geométrica, 
coloca inúmeras e ousadas interrogações: I) até onde irá o desenvolvimento 
da lógica da inteligência artificial? II) que desafios se irão colocar ao homem 
no controle da imprevisibilidade, que permite já que dois robôts desenvol-

31 Kleina, 2020.
32 Friedman, 2018.
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vam uma linguagem binária própria?33 Como será possível fazer prevalecer 
os princípios éticos que se vão colocar na relação humano-máquina?

Friedman ao analisar estas questões, particularmente os seus efeitos na ex-
plosão demográfica do século XXI, afirma que a mesma terá o seu terminus 
em 2100, com evidência em todo o sistema de produção, cujas alterações 
tornarão mais evidente o papel da tecnologia e da robotização, na substitui-
ção do trabalho humano.34

Tempos 4.0 são também tempos em que a materialização de conceitos atin-
giu já, profundamente, a expressão de verdades que ultrapassam a ficção. 
Braços robóticos com grande mobilidade, ouvidos biónicos ou pernas bioe-
léctricas, exoesqueletos e a Medicina de Precisão, são “hoje em dia, mais do 
que meros conceitos; a materialização destas ideias e a sua implantação em 
humanos representaram um grande avanço para a investigação.”35

Tempos dos interfaces cérebro-computador (Brain-Machine Interface), dos 
humanos pseudo-cyborgs, ou criaturas quase híbridas, quase totalmente de-
pendentes da tecnologia, na aceção de Solarz36, ou do sonho (?) do movi-
mento transumanista, que defende que é possível. 

“melhorar a condição humana em todas as suas formas através de tecnologias 
como a engenharia genética e a bioengenharia, a inteligêncial artificial e a 
nanotecnologia molecular. A sua premissa central é que a evolução biológica 
pode ser eventualmente superada pelos avanços nas tecnologias, invasivas e 
não invasivas, que acelerarão artificialmente o processo evolutivo.
O resultado seria uma versão aumentada do Homo sapiens, uma condição 
«pós-humana» que porá fim à dependência da humanidade dos seus 
frágeis corpos congénitos, dando lugar a «organismos humanos 2.0», 
muito mais duradouros e capazes.”37

Tempos imprevisíveis, como imprevisível é o seu rumo. Seres cada vez mais 
longevos serão certamente os humanos, e eventualmente, a nossa meta será 
a imortalidade.

33 Projecto Bob e Alice (https://zap.aeiou.pt/facebook-desativa-robos-criaram-propria-linguagem-168728).
34 Friedman, 2018, pp.33-34.
35 Solarz, 2019, p.11.
36 Solarz, 2019.
37 Solarz, 2019, p.133.
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A disrupção tecnológica

A polémica ou a dúvida acerca da imprevisibilidade instalaram-se nas 
reflexões acerca do futuro e das suas implicações no modus vivendi do 
Ser Humano. Será possível coabitar no futuro, assumindo a lógica de 
pensamento do mesmo Malone38 quando afirma que “(…) Juntos, os sistemas 
ciberhumanos podem agir com mais inteligência do que qualquer pessoa, 
grupo ou computador até hoje”? São tempos de disrupção e inovação 
tecnológicas próprios da Quarta Revolução Industrial com profundos efeitos 
sociais, humanos, económicos e outros! E, principalmente com a convicção 
plena de que a maior previsibilidade é a imprevisibilidade do futuro….

Estas questões merecem-nos a oportunidade de (re)contextualizar a nossa 
linha de pensamento. Esta é uma sociedade de disrupção global, tecnológica, 
demográfica e de globalização, como afirma Alves39, no seu relatório The 
Upside of Disruption, uma sociedade de profunda alteração dos modelos 
anteriores, rutura com o passado, inovação nos mercados, nas empresas e 
nos negócios. E, logicamente no modus vivendi do Ser Humano e nas suas 
lógicas de abordagem social…a sociedade em mudança…

A propósito da tecnológica, o mesmo autor40 refere que as questões da disrupção 
tecnológica não são novidade, pois desde sempre os avanços da tecnologia 
provocam a disruptividade dos modelos de negócio e que as próximas ondas 
são a Internet of Everything (IoE), a realidade virtual, a inteligência artificial e a 
robótica, e tudo indica que serão ainda mais revolucionárias. Afirmaria ainda41, 

que a interacção destes vetores permite situar um conjunto mais alargado 
de oito megatendências, e entre elas «reinventar a saúde “numa lógica de 
que “a disrupção e a sustentabilidade económica vão liderar os cuidados de 
saúde.”42

A este propósito, referencia-se43 o report Hype for Emerging Technologies, 

38 Malone, 2019, p.27.
39 O autor, Country Managing Partner da EY (Building a better working world), reforça a lógica da impor-
tância do digital na sociedade do futuro, e enquadra a relevância e expertise da Ey nestas matérias, na era 
da Transformação Digital.
40 Alves, 2016, p.5.
41 Alves, 2016, p.5.
42 Alves, 2016, p.6.
43 Porto, 2019.
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da Gartner Hype Cycle44 que anualmente avalia as tecnologias emergentes, 
revelando em 2018 cinco tendências para os próximos anos, que se assu-
mem tornar cada vez mais ténue a linha humano-máquina. (figura 3). Pela 
sua relevância identificamos a designada “inteligência artificial democrati-
zada; os ecossistemas digitais (entre outros, a Internet das Coisas, o Digital 
Twin, o Blockchain); o Biohacking, que prepara já a Era do Transumanismo; 
as Experiências imersivas transparentes, mediante a generalização da IA; a 
Infraestrutura omnipresente, evidente nas Redes Neurais Profundas e na 
Computação Quântica”45.

Os cenários identificados revelam que as tecnologias da Inteligência Artificial 
se assumem como fundamentais na disrupção tecnológica emergente, 
numa linha de democratização da mesma e de acessibilidade generalizada 
entre os humanos. A emergência da tecnologia é uma característica-chave 
num processo alargado e à escala planetária, em que soluções e caminhos 
como os robôs inteligentes, os Assistentes Virtuais, o Gémeo Digital, as 
plataformas IoT (Internet das Coisas), a revolução quântica46, os “sonhos” 
do Transumanismo e o homo cyborg se começam a afirmar. Tempos em que 
a tecnologia, pretensivamente, se prepara para “cortar” a linha que a separa 
dos Ser Humano, tendências que “(…) possivelmente irão redefinir o nosso 
mundo e as nossas vidas.”47

Tempos em que as questões de ordem ética se colocam com uma acuidade 
pertinente, numa lógica de que “a digitalização deve servir sempre como 
uma ferramenta para a promoção da sustentabilidade e alinhada com 
princípios éticos que garantam a confiança dos utilizadores e o respeito 
pelos seus valores e direitos (…)”48. Reforça-se a ideia da importância da 
matriz ética nos processos de transição digital e da difisão exponencial 
da tecnologia, com consequências por vezes imprevisíveis, colocando a 

44 Este anuário é o mais antigo da Gartner Hype Cycle e todos os anos avalia a disrupção tecnológica que 
os mercados devem considerar.
45 Porto, 2018.
46 A este propósito, Soares, no Jornal O Expresso, de 11 de dezembro de 2020, reporta a ideia de que os 
computadores quânticos são cada vez mais uma realidade, ao afirmar que “(…) Agora, os investigadores de 
Hefei, na China, construíram o Jiuzhang, uma máquina que dizem ser mil milhões de vezes mais rápida do 
que o mais poderoso supercomputador existente.” (p.16).
47 Porto, 2018.
48 Barros, 2020, a propósito do painel “ Digital democracy with a purpose”, Web Summit, 2020, p.1.
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tónica na necessidade da definição de objectivos claros de sustentabili-
dade, respeito e confiança, na disrupção tecnológica da Quarta Revolu-
ção Industrial.

Figura 3 - Tecnologias Emergentes e tendências para o futuro

Fonte: Gartner, 2019
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Nesta linha de pensamento Correia49 assume que “a disrupção tecnológica 
terá um profundo impacto no capital humano e no emprego (…)” e que “(…) 
As skills requeridas pelas organizações vão sofrer uma profunda alteração, 
dado que as tecnologias disruptivas (i.e. robotics e machine learning) estão a 
focar os colaboradores em tarefas que requerem skills core distintas”50.

49 Correia, 2016, p. 7.
50 Correia, 2016, p.7.
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A nova vaga coloca, certamente, desafios sem precedentes no mundo 
dos negócios, nas empresas e nas pessoas, sendo possível apontar como 
um exemplo de disrupção “a combinação da inteligência artificial e das 
tecnologias de informação e comunicação que permitam o desenvolvimento 
de veículos conduzidos automaticamente com benefícios muito significativos 
[…] na segurança das pessoas e, muito particularmente, na mobilidade dos 
idosos.”51

 

Figura 4 – Estimativas quanto aos benefícios económicos, 
anuais até 2025 da disrupção tecnológica

Computação na nuvem € 6.2 biliões

Internet móvel € 10.8 biliões

Inteligência artificial
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Big data € 1.1 biliões

Impressão 3D € 550 mil milhões

Veículos autónomos

Novos robots

€ 1.9 biliões

€ 4.7 biliões

Genómica € 1.6 biliões
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€ 500 mil milhões

e dos novos materiais na medicina

€ 635 mil milhõesArmazenamento de energia
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renováveis e redes de energia
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Fonte: Grilo, 2016

51 Grilo, 2016,p.32.
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Novos tempos, novos rumos e desafios no mundo 4.0, que irão influenciar 
a forma como vivemos, como iremos enfrentar o futuro e mudar o viver e o 
envelhecer do Ser Humano. Os tempos presentes e futuros serão tempos em 
que o económico determinará e irá acelerar a revolução da IA. As empresas 
unicórnio52 do presente serão rapidamente passado… Estas questões 
são objeto de reflexão do mesmo Salvador (2019) que, a seu propósito, 
referencia Masayoshi Son53, a respeito dos exponenciais lucros financeiros, 
que no futuro, estarão associados a empresas detentoras do controlo sobre 
as supermáquinas.”54

Tempos de mudanças globais na sociedade do mundo 4.0. Os seus efeitos 
são também visíveis nos processos humanos, na saúde, na revolução da 
ciência cirúrgica – a Cirurgia 4.055 – nos processos de envelhecimento do Ser 
Humano abrindo caminhos para uma nova visão da vida, do viver e, em 
última instância do morrer. A disrupção tecnológica impõe a reflexão em 
torno dos próprios conceitos e da essência da vida. Do simples computador, 
à internet, à teleassistência, à robotização social e ao futuro digital twin, o 
Homem prepara as condições para que o seu viver e envelhecer se façam 
com mais qualidade, autonomia e independência, em rutura, quase total, 
com os modelos tradicionais há muito próprios da sociedade.

52 Empresas avaliadas em mil milhões de dólares.
53 Multimilionário japonês, dono da megaempresa de telecomunicações e Internet Softbank.
54 Salvador, 2019, p.38.
55 De Lacy, 2019.





37

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

Envelhecimento e paradigmas 
emergentes

Capítulo 3

Os paradigmas sobre o papel do envelhecimento no processo de desenvolvimento humano 
estão a mudar. A realidade procura centrar-nos nos aspetos positivos desta etapa, colocando 
a ênfase em conceitos como envelhecimento ativo, produtivo ou bem– sucedido, que realçam 
os ganhos com a idade. Esta abordagem biopsicossocial, vislumbra o envelhecimento bem 
para além do corpo e das funções biológicas do idoso, e passa a associá-lo à ideia de “envelhecer 
bem”. Tal alteração nos paradigmas, justifica a utilidade da tecnologia, enquanto aspeto 
fundamental para a qualidade de vida dos idosos, oferecendo inúmeras possibilidades para a 
independência dos mais velhos.
Na mesma linha, o acesso e utilização da tecnologia, por parte dos cuidadores informais, 
assume-se como essencial, não só para o bem-estar dos idosos, mas também como facilitador 
da tarefa dos cuidadores. O cenário é já hoje, de aposta em políticas sociais que encorajem 
esta faixa etária a assumir uma atitude de participação e consciencialização de direitos, 
numa sociedade cada vez mais envelhecida. É nossa convicção, que a velhice está longe de 
ser um problema social, mas sim uma conquista da humanidade. Este é um novo mundo de 
oportunidades, no qual a tecnologia aliada à inovação social, abre espaço para reconfigurar 
o modo como é entendida a velhice.

Introdução

Envelhecer ativo com a literacia digital

Envelhecer enquanto experiência humana implica a otimização de recursos 
das sociedades contemporâneas, em prol de um aumento da qualidade 
de vida e não apenas de acréscimo de anos à vida. A literacia digital, 
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entendida em nossa aceção, como o acesso e utilização de recursos de base 
tecnológica nas atividades da vida diária do idoso é, nesta reflexão, o ponto 
de partida para assumirmos o pressuposto de que o conceito de qualidade 
de vida de um idoso deve, igualmente, enquadrar esta valência. Ela que, 
simultaneamente, lhe confere expressão e amplitude. E alarga a visão e a 
competência técnica das pessoas mais velhas, premissas que lhe ampliam a 
capacidade de livre arbítrio nas decisões alternativas em matérias fulcrais, 
nomeadamente a sua decisão acerca da institucionalização.

Assumimos, assim, que o conceito deve ser entendido na lógica da preparação 
do Ser Humano para o desenvolvimento de competências cognitivas e 
interpessoais, em que o recurso à tecnologia, nomeadamente a Internet e 
tecnologias associadas, se deve considerar fundamental para aprendizagens 
ativas56. Não nos referimos, apenas, aos recursos já hoje associados a áreas 
fundamentais como a saúde, mas igualmente, ao acesso e utilização de 
dispositivos e outros sistemas de base tecnológica como parte integrante 
da vida do idoso, no lazer, na sociabilidade, na promoção da saúde e bem-
estar. Importa deste modo, situarmo-nos nos atuais paradigmas sobre o 
envelhecimento, acerca da sua previsibilidade e imprevisibilidade, assente 
em questões sociais incertas como o impacto das alterações climáticas na vida 
das pessoas mais expostas à pobreza e vulnerabilidade social, onde se incluem 
também os idosos ou os riscos sociais da (in)sustentabilidade dos sistemas de 
segurança social ou do próprio Estado de Bem-Estar.

O conceito de literacia digital, que a figura nº5 detalha, integra algumas 
dimensões associadas à qualidade de vida. Este conceito, embora amplo 
e subjectivo, contempla a percepção individual acerca da sua saúde física, 
estado psicológico, nível de independência, relações sociais e relação com o 
meio envolvente.57

Considerando estas dimensões, a centralidade da literacia digital nos processos 
de envelhecimento terá impacto a diversos níveis da vida do idoso. Neste sentido, 
destacam-se as relações sociais e a participação no ambiente e comunidade 

56 Merecem-nos aqui particular referência os estudos de Nunes (2020) e Páscoa e Gil (2020) diretamente re-
lacionados com os interfaces tecnologia/cenários de envelhecimento ativo e que demonstram a íntima relação 
entre os processos de mediação tecnológica e os ambientes de envelhecimento ativo e saudável.
57 WHO, 2001.
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envolvente, propiciadora do ageing in place e do aumento da funcionalidade 
na realização de atividades da vida diária. A estas importantes componentes 
acresce o alargamento das perspectivas sobre a vida e o futuro, potenciando 
a confiança do idoso nas suas competências, a manutenção da saúde física e 
mental e a renovação de uma atitude emancipatória relativamente à vivência do 
envelhecimento.

Figura nº5 - Transversalidade da literacia digital

Literacia Digital

Ageing in Place

Relações sociais,

ambiente

e comunidade

Atividades da vida

diária

Perspetivas sobre

a vida e o futuro
Saúde
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Fonte: Elaboração própria, 2020

Na mesma linha de pensamento a figura 6 situa as questões da 
transversalidade da literacia digital e os interfaces com as dimensões da 
qualidade de vida. A sua elaboração, em matéria dos indicadores de 
qualidade de vida, teve como referência de base a escala WHOQOL-100, 
na sua versão alargada58  e, igualmente, relativamente aos indicadores da 
tecnologia, a nossa experiência e conhecimento em termos da investigação 
nos interfaces tecnologia-envelhecimento ativo e saudável, bem como os 
estudos de Carioca e Fernandes (2019; 2019a), Páscoa e Gil (2019) e Gil 
(2019).

58 Canavarro et al., 2006.
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A figura detalha, para além das competências cognitivas adquiridas e 
utilizadas pelo idoso, recursos tecnológicos que permitem aumentar a 
qualidade de vida, no contexto das dimensões indicadas. Logicamente, os 
recursos indicados não esgotam o universo de possibilidades, numa matéria 
em contínua evolução. Por outro lado, e conforme se verifica na figura, 
os indicadores apresentados na coluna “indicadores de tecnologia” são 
transversais às dimensões da qualidade de vida explicitadas e abrangentes 
em diversas situações.

Figura 6  - Relação qualidade de vida-tecnologia

Literacia Digital

Dimensões Indicadores de qualidade 
de vida

Indicadores                      
de tecnologia

Relações            
sociais,          

ambiente             
e comunidade

- Viver num ambiente seguro e 
protegido;

- gostar do local onde vive;

- poder contar com os amigos;

- poder contar com a família;

- não se sentir só;

- dispor de meios de transporte 
adequados;

- ter acesso a serviços sociais e 
cuidados de saúde.

- Inclusão digital-formação 
técnica;

- utilização da Internet, mail 
e redes sociais (Facebook e 
Twitter);

- teleassistência;

- casas inteligentes e 
utilização domótica;

- apps*.

Ageing in place

- Sentir-se confortável no local onde 
vive.

- ter facilidade em obter assistência 
médica de qualidade;

- apreciar o tempo livre;

- viver num ambiente físico 
saudável;

- vivenciar sentimentos de proteção 
e segurança física;

- receber de outras pessoas o apoio 
que necessita;

- ter uma casa com condições que 
satisfazem as suas necessidades;

- ter oportunidades de realizar 
atividades de lazer. 

- Tecnologias assistivas

- teleassistência;

- internet, mail e redes 
sociais;

- casas inteligentes e 
utilização domótica;

- sensores inteligentes 
(sensores de resposta de 
emergência pessoal,sensores 
de presença, gestores de 
medicação, detetores de 
pele);

- robôs sociais.
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Literacia Digital

Dimensões Indicadores de qualidade 
de vida

Indicadores                      
de tecnologia

Atividades         
da vida diária

- Realizar actividades de rotina 
doméstic e de higiene pessoal;

- aceitar algumas limitações na 
realização das AVD;

- possuir energia suficiente para a 
vida diária;

- aceder a informações necessárias 
para a organização da vida diária;

- sentir-se satisfeito com a 
capacidade de tormar decisões.

- Formação técnica em 
tecnologia, edição de vídeos 
para youtube;

- utilização domótica;

- casas inteligentes;

- apps*

Saúde

- Aceder à literacia em saúde;

-ter motivação para aprender e fazer 
coisas novas;

- ser capaz de trabalhar;

- ter uma perceção positiva da 
sua mobilidade; (dores físicas ou 
cansaço não incapacitantes);

- qualidade de vida não dependente 
de medicamentos ou assistência 
médica.

- teleassistência;

- internet, mail e redes 
sociais;

- casas inteligentes e 
utilização domótica;

- sensores inteligentes 
(sensores de resposta de 
emergência pessoal,sensores 
de presença, gestores de 
medicação, detetores de 
pele);

- robôs sociais.

- exoesqueletos.

Perspetivas   
sobre a vida     

e o futuro

- Sentir-se otimista em relação ao 
futuro.

- encontrar na vida sentimentos 
positivos;

- dar valor a si próprio;

- ser capaz de descontrair e divertir;

- obter satisfação com a vida;

- encontrar um sentido para a vida.

- Utilização da Internet, mail 
e das redes sociais;

- formação técnica 
continuada sobre tecnologia;

- casas inteligentes;

 apps*

Fonte: Elaboração própria, 2020.

* Veja-se o exemplo da Ebutter, empresa do Qatar, que disponibiliza um 
“mordomo virtual” que permite realizar múltiplas tarefas (por ex. ir à 
farmácia), ou a Itecho Health (Reino Unido) que permite realizar triagem 
virtual, em serviços de saúde, no acesso ao hospital (Guilherme, 2019).
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Assumindo que a revolução 4.0 não está ausente de riscos para as pessoas 
mais velhas, importa também providenciar no sentido de reduzir as 
limitações próprias deste processo. No entanto, é nossa convicção, que a 
tecnologia pode proporcionar à pessoa idosa um modo mais confortável 
e económico de realizar tarefas, como consultar portais do governo 
(e-government), aceder a serviços bancários (e-banking), fazer compras 
(e-shopping), apoio assistido em casa, maior disponibilidade para apoio 
ao longo da vida (lifelong learning) e reabilitação através de meios 
computorizados”.59 

Perante este cenário, importa igualmente considerar os efeitos e impactos 
positivos ao nível da cognição, autonomia e níveis de satisfação em termos 
dos relacionamentos interpessoais, e é assumida a predisposição dos idosos 
para o uso da tecnologia, no amplo reconhecimento do seu efeito benéfico 
no processo de envelhecimento60.

Associado ao binómio idoso-tecnologia, trazemos ao debate o pressuposto 
que a melhoria das condições de vida e proteção contra a pobreza, pode rela-
cionar-se com a literacia digital que tende a aumentar as condições objetivas 
de níveis de proteção social perante os riscos sociais da velhice. Igualmente, 
importa considerar a literacia digital enquanto recurso que pode contribuir 
para uma mudança na vivência da velhice, facto que terá o seu impacto na 
forma de organização das atuais estruturas residenciais para idosos (ERPI’s). 
Programadas em torno de práticas rotineiras, assentes na satisfação de neces-
sidades básicas (como a alimentação e a higiene) e em atividades de animação 
sócio–cultural que não contemplam, na sua maioria, ferramentas tecnológi-
cas para a manutenção da funcionalidade física e cognitiva terão, logicamen-
te, que ser reconfiguradas no quadro das novas realidades.61 

Esta dimensão remete-nos para a ideia de que as respostas aos problemas 
relacionados com o avanço da idade, podem ser profundamente alteradas 
com a tecnologia. “Mergulhamos” nas palavras de Páscoa e Gil (2019) 
que apelam para o facto, das alterações de ordem sensorial associadas ao 

59 Páscoa e Gil, 2019, p.1.
60 Carioca e Fernandes, 2019.
61 Aponta-se, como exemplo, o caso do SiosLIFE, que desenvolveu um sistema simples e interativo para 
idosos residentes em instituições de acolhimento. Disponível em sioslife.com (acedido a 15 de Outubro de 
2019).
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processo de envelhecimento, poderem ser minimizadas com a divulgação 
e acesso à tecnologia por parte dos idosos, proporcionando-lhes maior 
autonomia na realização de atividades da vida diária.62

Refletindo acerca do conhecimento produzido sobre “o impacto do uso da 
tecnologia pelos idosos”, os mesmos autores63, sugerem que é ainda limitada 
a investigação que a comunidade académica tem produzido a este respeito. 
Os países com maior investimento de produção científica neste domínio, 
estão concentrados na Europa e nos Estados Unidos, em parte pelo avanço 
tecnológico que os caracteriza e pela longevidade alcançada pelos seus 
habitantes, concluindo que a literacia digital constitui uma oportunidade 
de melhoria das relações interpessoais e da própria qualidade do processo 
de envelhecimento.

O paradigma emergente acerca do envelhecimento, pode estar relacionado 
com a função da tecnologia no combate à discriminação com base na idade 
– idadismo64. Ao apelar-se para a valorização da literacia digital, apela-se 
igualmente para o reconhecimento do valor do envelhecimento. Os novos 
paradigmas mais imprevisíveis podem tratar de “garantizar una posicíon 
preferente en las agendas politicas, a fin de apreciar la valiosa contribuición 
que las personas de más idad realizan a la sociedad y su economia”65 

Numa sociedade, que possui como valor emergente o acesso vertiginoso à 
informação, assumido como imprescindível para a vida humana, Serrano 
e Oliva apelam à necessidade de romper com prec onceitos e estereótipos 
negativos, que se assumem por vezes, como determinantes nas relações 
estabelecidas com os mais velhos e nas perspectivas associadas ao seu 
desenvolvimento enquanto pessoas. A rutura com conceções negativas 
associadas ao envelhecimento são determinantes para a mudança dos 
comportamentos dos próprios idosos em relação a si mesmos.66 

62 Páscoa e Gil, 2019, p.3.
63 Páscoa e Gil, 2019, p.3.
64 A expressão idadismo surge do termo inglês ageism em 1969 através do psicólogo americano Robert Butler, que 
estudou “…as reações negativas de uma comunidade à construção de um empreendimento imobiliário para pes-
soas idosas na sua vizinhança…Após uma reflexão mais aprofundada…compreendeu que apenas um factor pare-
cia guiar a recusa dos habitantes locais e este estava relacionado com a idade dos inquilinos” (Marques, 2011, p. 17).
65 Serrano e Oliva, 2013, p. 10.
66 Serrano e Oliva, 2013, p. 189.
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A defesa da literacia digital, enquanto indicador de qualidade de vida do 
idoso, é um pressuposto por nós defendido e assumido como conceptualmente 
integrante do mesmo. A mudança do paradigma acerca do envelhecimento 
requer uma transformação social, que também deve ter lugar na Academia 
envolvendo os especialistas na matéria, em áreas científicas como a 
gerontotecnologia e na criação de unidades de investigação nas instituições 
de ensino superior.

Muitas são as questões que se devem colocar: a) o desenvolvimento 
tecnológico de ponta deverá, igualmente, ser pensado em função da faixa 
populacional dos idosos? b) o acesso a bens, serviços e formação técnica de 
base tecnológica – a literacia digital – deverão ser direitos fundamentais do 
idoso?  É nossa convicção que sim. Envelhecemos e o conceito de velhice está 
em mudança…

De acordo com a Oficina Europeia de Estatística (Eurostat) em 2080, 13% 
da população da Europa terá 80 ou mais anos, por isso “(…) El concepto 
de velez también está cambiando, y la perspetiva de un mundo en el que es 
común llegara los 100 años ya no es una utopia”67.

Pode o envelhecimento mudar o mundo, tal como o conhecemos? Qual será 
o papel da quarta idade, formada pelos idosos com 80 ou mais anos, no 
futuro? Estaremos perante idosos mais habilitados em termos digitais?

O cuidador informal, uma revolução no ato de cuidar?

Ser cuidador informal pode colocar quem cuida numa situação de 
vulnerabilidade e risco social, sendo por isso inúmeros os desafios que estas 
pessoas enfrentam nas suas vidas. 

Recorremos a este propósito a um estudo realizado pelo Observatório de 
Luta Contra a Pobreza em Lisboa, datado de 2012, no qual é retratado o 
contexto de vida de onze mulheres cuidadoras informais de pessoas em 
situação de dependência, que apontava já na altura “(…) A vulnerabilidade 
decorrente do afastamento involuntário do mercado de trabalho, sem 
qualquer tipo de proteção social em caso de desemprego (que) é apenas 

67 Arenas, 2019, p.62.
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uma das faces da privação (…) a que vem a somar (…) a dimensão mais 
contextual que limitou e continua a condicionar as opções de vida destas 
pessoas”. 68

Fundamentais para a manutenção de cuidados à pessoa idosa no seu domicílio, 
os cuidadores informais, são pessoas que prestam “(…) cuidados não 
remunerados… a pessoas dependentes por parte da família, amigos, vizinhos, 
ou outros grupos de pessoas, que não recebem remuneração económica 
pela ajuda que oferecem”.69 A esta realidade acresce que “historicamente, o 
cuidado informal é assegurado pela família, não sendo baseado em nenhum 
contrato formal, ou em serviços específicos, mas na existência de laços entre os 
sujeitos”.70

Esta forma de ocupação, que não previa renumeração ou descanso 
do cuidador, foi reconhecida em Portugal em 2019, através da criação 
do Estatuto do Cuidador, com a publicação da lei n.º 100/2019 de 6 de 
setembro, que prevê entre outras medidas: I) o direito a um subsídio, caso 
o cuidador tenha interrompido uma atividade profissional renumerada; II) 
a manutenção de uma carreira contributiva, através de um seguro social 
voluntário; III) acesso ao estatuto de trabalhador – estudante; IV) acesso 
a apoio psicológico e V) descanso do cuidador a através da prestação do 
serviço de apoio domiciliário ou estadia em estrutura residencial para 
idosos.

O cuidado informal associa-se, necessariamente, à ideia de manutenção do 
idoso no seu domicílio e na comunidade envolvente. Assume-se o acesso e 
utilização da tecnologia, por parte dos cuidadores informais, como essencial, na 
prossecução de cuidados que proporcionem bem-estar e qualidade de vida aos 
idosos, mas também facilitem a tarefa dos cuidadores. Estes são a peça chave 
e a força motriz na garantia da qualidade de vida e autoestima dos idosos.

Estima-se que sejam cerca de “(…) 800 mil pessoas que prestam este tipo de 
cuidados em Portugal. A maioria dos cuidados prestados a pessoas depen-
dentes (idosos, pessoas com deficiência, demências ou doenças crónicas), 

68 Castro, 2012, p. 97.
69 Lage, 2005 in Paixão, 2017, p. 26.
70 Paixão, 2017, p. 26
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acontece no domicílio, por pessoas que, de forma não renumerada, ajudam 
quem mais precisa de si.” 71

Existem, a nível nacional, várias associações que apoiam os cuidadores 
informais, nomeadamente a Associação Nacional dos Cuidadores Informais 
e a Fundação Aga Khan Portugal, que avocam a importância do apoio e 
formação dos mesmos. Esta última, assume como missão a melhoria “(…) 
da qualidade de vida através do desenvolvimento de uma sociedade 
plural com ética cosmopolita que beneficie a todos (…) a qualidade de 
vida do cuidador também tem de ser garantida, visto que a qualidade 
de vida da pessoa cuidada só poderá ser melhorada se a do cuidador for 
assegurada.”72 

Esta visão assume uma íntima conexão com a perspetiva de ageing in place, 
enquanto “capacidade de continuar a viver em casa e na comunidade ao 
longo do tempo, com segurança e de forma independente (…) valorizando 
intervenções em diferentes escalas: nacional, regional, comunitária e 
individual”. 73

Assume-se que o envelhecimento humano, bem-sucedido e feliz, tudo tem 
a ganhar com o recurso a tecnologias favorecedoras da ideia de “ficar em 
casa”. Parte-se do pressuposto, que este é o desejo da maioria das pessoas 
mais velhas, configurando uma primeira opção, em detrimento de outras, 
como é o caso do recurso à institucionalização numa estrutura residencial 
para idosos, pois “envelhecer no lugar onde se viveu a maior parte da vida 
e onde estão as principais referências dessa vida (relacionais e materiais) 
constitui uma vantagem em termos de manutenção de um sentido para a 
vida e de preservação de sentimentos de segurança e familiaridade “. 74

Realça-se, no entanto, que respostas sociais, das quais são exemplo as 
Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), ocupam uma função primordial 
no apoio a situações de extrema vulnerabilidade física e psicológica, e na 
ausência de alternativas que respondam a quadros de abandono social ou 

71 Marques, 2019, p. 37
72 Marques, 2019, p. 39
73 Fonseca, 2018, p.7.
74 Fonseca, 2018, p. 7.
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condições materiais de vida degradantes. É por isso, nossa convicção, que 
também estas estruturas ao apostarem na inovação e tecnologia, poderiam 
melhorar a intervenção ao nível das várias determinantes de envelhecimento 
positivo, nomeadamente no acréscimo da funcionalidade ou das interações 
sociais entre idosos e familiares, fomentando um ambiente especialmente 
adaptado às especificidades do grupo populacional dos mais velhos.

O apoio aos idosos e seus cuidadores informais, numa lógica de ageing in place 
necessita de uma aposta na criação de condições individuais e comunitárias, 
já aqui enunciadas, que promovam uma mudança de mentalidades na 
forma como o envelhecimento vem sendo encarado. Este quadro, assume-
se como “absolutamente contemporâneo, motivado pela responsabilidade 
social em proteger os idosos, principalmente os mais vulneráveis, e reflete 
uma mudança de paradigma nas políticas sociais de apoio aos idosos”. 75

A aplicação da tecnologia no universo dos cuidados aos idosos é já uma 
realidade, no entanto, pouco potenciada. Este recurso, presente na atividade 
humana, deve estar ao alcance, não só dos mais velhos, como igualmente 
dos seus cuidadores. A civilização da tecnologia assume-se, assim, como 
uma importante ferramenta ao nível da intervenção social, nos domínios 
públicos e privados do envelhecimento humano. 

Tal remete-nos para o conceito de tecnologia social apresentado por Lacey 
(2013)76  que concebe a tecnologia como vinculada aos contextos  e a valores 
como a justiça social ou o bem-estar das populações, indo ao encontro 
do pensamento de Mumford (2007)77 que a entende como um importante 
contributo para melhorar a própria condição humana.

Os progressos da era tecnológica, podem revelar-se de extrema utilidade, 
através do investimento em termos da literacia em tecnologia, que incentive 
a sua utilização por parte do idoso, sempre que possível, e do seu cuidador. 
Um outro aspeto, refere-se à ideia de que a tecnologia é relevante na lógica 
do ageing in place para a manutenção da autonomia do idoso. 

O apoio de especialistas e a realização de parcerias locais e descentralizadas, 

75 Fonseca, 2018, p. 9.
76 Amaro in Carvalho e Pinto, 2014.
77 Amaro in Carvalho e Pinto , 2014.
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são vias fundamentais para concretizar esta ideia, ao proporcionar aos 
idosos e cuidadores acesso a formações nesta área. É nossa convicção, 
que estas iniciativas contribuiriam, de forma significativa, para um 
envelhecimento retardador de processos de institucionalização.

O Hoje e o Amanhã, políticas públicas do envelhecimento

Ao centrar a reflexão sobre as políticas públicas emanadas do Estado, 
que assumem como objetivo a proteção social das pessoas mais velhas, as 
mesmas podem entender-se como o conjunto de intervenções públicas, que 
almejam realizar a “gestão pública da velhice” e que, de uma forma direta 
ou indireta, colaboram para a construção social do conceito de velhice e de 
pessoa idosa.78

Com base nesta premissa, é importante situar este tipo de políticas na linha, 
mais ampla, da proteção social aos grupos vulneráveis na sociedade, no 
qual se enquadram os idosos. É ao conceito de proteção social que Euzéby79 
atribuiu a paz social e a justiça social, através das garantias de cada Estado, 
no que concerne à proteção social dos cidadãos. 

Perante este prisma, a preocupação em assegurar a justiça social, enquanto 
valor inerente à condição humana, torna a proteção social cada vez mais 
necessária. Este tipo de políticas direcionam-se, por norma, a grupos mais 
vulneráveis da sociedade, como é o caso das pessoas idosas. 

No contexto europeu, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 
1948 marca, em conjunto com a construção de Estados – Providência, a 
intervenção estatal na esfera social e nomeadamente na área dos idosos. 
Em Portugal, particularmente a partir da década de 70 do séc. XX, a 
intervenção social com idosos é alvo de um processo de modernização e 
democratização, destacando-se a criação lares, residências, centros de dia e 
serviços de apoio domiciliário, direcionadas a este grupo populacional. Do 
ponto de vista pecuniário, assiste-se à universalização do acesso às pensões 
de reforma.80

78  Cardoso et al, 2012.
79 Cit. por Sposati, 2008.
80 Carvalho, 2014.
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A década de 2000, marcada pelo já mencionado paradigma do envelhecimento 
ativo, por um lado, e por uma política de cuidados continuados integrados, 
por outro, apela cada vez mais para um conceito de cidadania dos idosos, 
relativamente à sua participação no âmbito das respostas sociais e de 
saúde. 

A nível europeu, salienta-se a realização da reunião de cúpula dos líderes 
da União Europeia que aconteceu em Nice, em 2000, que congregou 
os vários Estados-Membros em torno das questões da inclusão social, 
apontando como tendência para as políticas sociais dos vários parceiros a 
necessidade de promover o acesso a emergentes tecnologias de informação 
e de comunicação, como uma forma de prevenção da exclusão de grupos 
em risco social. 

Em Portugal, constata-se a existência de um conjunto de medidas e respostas 
sociais que visam a promoção da qualidade de vida dos idosos, bem como 
da sua proteção social a vários níveis: saúde, segurança social, habitação, 
acesso a respostas sociais, lazer, entre outros.  Deste modo, a intervenção 
com idosos, merece a atenção do “(…) governo central (departamentos e 
organizações estatais)e no governo local (autoridades locais), no setor não 
lucrativo ( organizações sem fins lucrativos e organizações voluntárias) e no 
setor privado (organizações comerciais com fins lucrativos).”  81

Por outro lado, e na linha de pensamento de Giddens (2007)82 mencionado 
por Carvalho (2014), relativamente às politicas sociais direcionadas aos 
idosos, é possível contatar que as mesmas já não possuem “(…) como 
objetivo proteger os indivíduos, mas sim encorajá-los a tomar e a retomar o 
seu lugar na sociedade através de ações que eles próprios desenvolvem.” Tal 
remete-nos para o importante conceito de empowerment, cujas dimensões, 
embora relacionadas com a capacidade de ação do sujeito no domínio do 
seu universo social, em nossa perspetiva podem aplicar-se à relação idoso-
tecnologia, que deve, por isso, ser fomentada. O mesmo surge ilustrado na 
figura seguinte:

81 Carvalho, 2014, p. 425.
82 Giddens, 2007, cit. por Carvalho, 2014, p.431.
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Figura 7 - Conceções de empowerment aplicáveis 
ao uso da tecnologia pelos idosos
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Fonte: Branco, 2008 in Castro, 2012, p. 15.

Recorrendo ao pensamento de Le Bossé (2003), dir-se-ia que “(…)Os 
processos de empowerment supõem ao mesmo tempo a disponibilidade de 
recursos individuais (as competências, o sentimento de eficácia pessoal, a 
capacidade de formular e conduzir um projeto, etc.) e coletivos ( a presença 
de possibilidades de acções individuais e coletivas, a disponibilização de 
recursos financeiros, de informações, as condições de acesso e utilização dos 
serviços, etc.)”.83

Perante este cenário, e em nossa opinião, as políticas públicas de envelhecimento 
devem eliminar a ideia desta etapa da vida como um problema, na medida 
que, tal facto, consistiria numa enorme contradição, face às condições de 
progresso civilizacional que motivaram o aumento da esperança de vida. 
A este propósito, recorremos ao conteúdo de um artigo publicado no Jornal 
Negócios, datado de 27 de dezembro de 2019, que elucida o leitor com o 
sugestivo título: “Portugal vai continuar a envelhecer. E isso é mau?”84. Este 
artigo, deixa-nos como ideia principal, na perspetiva da demógrafa Maria 
João Valente Rosa, que o envelhecimento é uma realidade que veio para ficar. 

De acordo com o estudo “Migrações e Sustentabilidade Demográfica”, 
mencionado no referido artigo, a evolução do envelhecimento não será 

83 Le Bossé, 2003 in Castro, 2012, p. 14.
84 Pereira, 2019, 27 de dezembro.
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travada nem pelos fluxos migratórios, nem pela evolução da natalidade, e 
no caso de Portugal, estima-se que em 2030 o número de idosos por pessoa 
em idade ativa seja de 47,8 contra os 38,6 previstos em 2020. Continuando 
a análise, é igualmente enfatizado o aumento do índice de dependência de 
idosos de 34,8 em 2020, para 44,5 em 2030.

O cenário aponta para um “(…) Portugal que se destaca por ser um dos 27 
países onde a população caiu desde 2010, e um dos 55 onde deverá continuar 
a encolher até 2050.”85 No entanto, a expressão “inverno demográfico” não é 
defendida pela demógrafa Maria João Valente Rosa, que atribui a conotação 
negativa da mesma a um deficit da sociedade portuguesa em se organizar 
perante o fenómeno do envelhecimento, ao estruturá-lo de forma estanque 
em três fases da vida: I) a formação dos jovens; II) a idade central em que as 
“pessoas trabalham, trabalham, trabalham”86 e II) a terceira fase em que os 
reformados sentem que já não são necessários, e os que pensam reformar-se 
lidam com a incerteza do cálculo das futuras pensões. 

Perante este cenário, o caminho deve conduzir a uma reorganização 
administrativa e cultural da sociedade portuguesa, abrindo espaço para a 
diminuição da intensidade do trabalho com o aumento da idade, encetando 
uma “suavização” dos impactos da passagem à reforma.

Daqui surge um novo desafio, no âmbito da politicas públicas de 
envelhecimento, relativamente à permanência até mais tarde no mercado de 
trabalho, na medida em que as pessoas idosas já vivem até mais tarde, sendo 
cada vez mais comum a manutenção no mercado de trabalho com 70 ou mais 
anos de idade, nomeadamente em setores como a agricultura ou o trabalho por 
conta própria.

Esta realidade, confirmada pelo relatório elaborado pelo Eurostat “Ageing 
Europe 2019”, aponta Portugal como o país mais envelhecido do continente 
europeu, em 2050, dado que “(…) o envelhecimento da população vai acelerar. 
Tudo por causa das taxas de fertilidade historicamente baixas, do aumento 
da esperança média de vida e, nalguns casos, dos padrões migratórios.” 

85 Pereira, 2019, 27 de dezembro, p. 19.
86 Pereira, 2019, 27 de dezembro, p. 19.
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No que respeita ao número de idosos, no mesmo artigo, vaticina-se que em 
2050 os mesmos representem 40% da população da União Europeia, sendo 
“(…) quase metade (47,1%) da população de Portugal e pelos menos 45% de 
Itália, Bulgária, Lituânia e Croácia”.87

Destaca-se também, o peso da denominada categoria dos “muito idosos”, 
pessoas com 85 e mais anos, que deverá duplicar no período temporal 
compreendido entre 2018 e 2050. Esta realidade poderá impactar, de acordo 
com a diretora do Eurostat, em setores como a “(…) habitação, na saúde e 
na proteção social, nos mercados de trabalho, na procura de bens e serviços, 
na sustentabilidade macroeconómica e fiscal, nas estruturas familiares e nos 
laços intergeracionais.” 88

Configurada neste paradigma, revelador da complexidade das políticas 
sociais direcionadas aos idosos, a inovação social derivante da tecnologia 
e da era do digital apresenta-se como uma fileira de oportunidades. Esta 
inovação, enquadra uma nova geração de políticas sociais promotoras do 
acesso à tecnologia e subsequente formação de idosos e cuidadores nessa 
área.

Inicialmente muito centrada numa perspetiva assistencialista, na contem-
poraneidade a intervenção social no envelhecimento humano, deve assu-
mir um carácter emancipatório apoiado numa conceção de direitos huma-
nos, sociais e políticos. Na promoção do acesso a recursos e serviços, deve 
enquadrar-se a utilização de dispositivos de base tecnológica, bem como a 
literacia para a sua utilização e otimização. 

87 Pereira, 2019, 19 de outubro, p.14.
88 Pereira, 2019, 19 de outubro, p.14
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Smart ageing em tempos de Quarta 
Revolução Industrial* 

Capítulo 4

A sociedade Pós-Covid e do futuro será certamente diferente e o aumento do número de pessoas 
idosas será uma realidade, complementada pela evidente e contínua disrupção tecnológica à 
escala planetária. Estes cenários de mudança serão acompanhados por inevitáveis alterações 
nos sistemas de segurança social a nível mundial, na forma de organização do trabalho, nos 
movimentos migratórias e no aumento da longevidade.
A disrupção tecnológica sustentará o conceito de smart ageing, configurado numa linha 
de emancipação e valorização das pessoas idosas e da sua participação nas comunidades, 
alterando a próprioa representação social negativa e estigmatizadora que configurou o 
envelhecimento no passado recente.
Implementar o smart ageing implicará, em nossa opinião, uma revolução dos modelos sociais 
e educativos, que tenderão a associar ao processo de envelhecimento as conceções de sabedoria 
e experiência de vida, enquanto fundamentais ao progresso das sociedades e como sinónimo da 
sua evolução, da sua modernidade, e da transformação do próprio Ser Humano.

Introdução

Envelhecer em tempos do futuro

Vivemos numa era de mudança dos paradigmas do envelhecimento. A 
ancianidade, pautada maioritariamente pela vivência de existências sociais 
desiguais, precaridade de rendimentos, analfabetismo e prevalência de 
doenças crónicas, tende a dar lugar a discursos de um paradigma pautado 
por conceitos como: autonomia, independência, expetativa de vida saudável 
e qualidade de vida89. 

89* Escrito em colaboração com Pedro Rocha, Universidade do Porto (ICBAS, CINTESIS, Porto4Ageing), 
2021. Almeida, 2012.
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A realidade traduzir-se-á na existência de idosos que vão viver mais 
tempo, com níveis de funcionalidade mais elevados, maior capacidade de 
reivindicação dos seus direitos e vivência de uma cidadania mais ativa90. 
Deste modo, considera-se que a perda das aptidões ou capacidades, que 
surge no senso comum associada ao envelhecimento, encontra-se apenas, e 
de algum modo, relacionada com a idade cronológica.

Estes são posicionamentos sobre o papel do próprio envelhecimento no 
processo de desenvolvimento humano: o paradigma tradicional, que tende a 
associá-lo à perda e declínio físico e cognitivo, e o paradigma contemporâneo 
que procura centrar-se nos aspetos positivos desta etapa, enfatizando conceitos 
como envelhecimento ativo91, produtivo ou bem – sucedido, que realçam a 
manutenção da saúde e os ganhos com a idade. Tal confere uma abordagem 
biopsicossocial, que vai para além do corpo e das funções biológicas do idoso. 

Estes são pressupostos que obtiveram protagonismo em 2002, através 
da Organização Mundial de Saúde, que outorgava ao conceito de 
“envelhecimento ativo” dimensões como a saúde, participação e segurança. 
Salienta-se, nesta linha, as conclusões do Conselho da União Europeia, 
que em 2010, apelavam para “(…) o reconhecimento de que a pessoa idosa 
provê auxilio essencial aos outros membros da sociedade e deve, portanto, 
ser encorajada a continuar ativa e independente, sendo essa uma prioridade 
para que o manejo sustentável dos efeitos do envelhecimento sobre a 
economia e a sociedade seja bem sucedido.” 92 

Acresce a este conceito, a ideia que os comportamentos individuais e as 
oportunidades do contexto ambiental e quotidiano, são favorecedoras 
de um menor declínio funcional, podendo incluir-se nesta perspetiva as 
oportunidades que derivam do acesso e manuseamento da tecnologia. 

A evolução do conceito de envelhecimento ativo, passou a associá-lo a 
envelhecimento positivo, centrado em ideias de felicidade e bem – estar, 

90 Na aceção de Faria (2019) a designada gerontolescência, que se traduzirá numa maior literacia e saúde 
por parte do idoso.
91 A este propósito Barroso (2020) aborda as questões do envelhecimento ativo como um processo de apren-
dizagem do idoso, tornando-se capaz de gerir as suas emoções perante os desafios e adversidades da vida e 
estar sempre em contato com a sociedade em que se insere, continuamente ligado a ela e conetado.
92 Schulze in Silva e Camargo, 2018, p. 35.
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emanadas da psicologia positiva, ao qual se congregou a ideia de “envelhecer 
bem” e de forma bem-sucedida, inspirada nas teorias desenvolvidas por 
Paul Bates e Margareth Bates (1990). O construto teórico proposto por estes 
autores, desenvolve-se através da sigla SOC: I) seleção: aposta nas atividades 
que o idoso tem capacidade para realizar; II) otimização: investimento 
preferencial nessas atividades e III) compensação: reduzir ou suprimir as 
insuficiências em outras atividades. 93 

Reforçando este prisma, o conceito de Gerotranscendência desenvolvido 
por Lars Tornstam (2005), coloca a enfase em três importantes alicerces do 
processo de ancianidade: a dimensão cósmica, a dimensão do self e a dimensão 
social. A dimensão cósmica entrecruza-se com a postura de cocriação 
da própria existência, aceitando o lado misterioso da vida e indagando 
experiências que tragam alegria e satisfação pessoal (fatores de importância 
crucial para o equilíbrio psicossocial e conservação da esperança); a 
dimensão do self pressupõe atitudes de procura de um conhecimento do 
eu e uma transcendência das questões do corpo ou materiais; a dimensão 
social refere-se à mudança na solicitude e seletividade das relações pessoais, 
a par do abandono de alguns papéis sociais, permitindo maior liberdade e 
a valorização da sabedoria de vida. 94

No entanto, existe também um lado mais obscuro, que povoa os atuais 
paradigmas do envelhecimento, configurado pela discriminação com base 
na idade, associado ao termo “idosismo”, “idadismo” ou “ageism”95. Ao 
relacionar-se envelhecimento com incapacidade, os idosos, tornam-se alvo 
de discriminação e preconceito, apenas com base em critérios de idade, 
por não se enquadrarem nos parâmetros de uma sociedade que se quer 
“eternamente” jovem e produtiva.

Algumas das formas que concretizam este preconceito, relacionam-se com 
o “(…) estatuto de desempregado (que) é ainda estigmatizante para os 
séniores, mais do que para os jovens (…) uma forma particular de idadismo 
é a que o próprio Estado pratica obrigando a que ninguém posso trabalhar 

93 Jesuíno, Torres, Soares e Silva, 2018.
94 Tornstam, 2005.
95 Jesuíno, Torres, Soares e Silva, 2018.
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na função pública a partir dos 70 anos, independentemente das suas 
capacidades.” 96

Configurado por questões pertinentes e contraditórias, o envelhecimento 
em tempos de inteligência artificial conduz a humanidade a profundos 
questionamentos. Se nos debruçarmos na contradição dos “(…) estereótipos 
etários positivos (…) de um lado, valorizamos o envelhecimento por ensejar a 
aquisição de sabedoria e experiência, de outro, desejamos nunca envelhecer.”97

Então o que significa ser idoso? Esta categoria populacional é, por norma, 
denominada de “terceira idade”. Tal segmentação, pode entender-se como 
problemática e pouco consensual do ponto de vista científico. Em termos 
administrativos, a mesma encontra-se associada à passagem à idade da 
reforma, que atualmente em Portugal é de 66 anos e 5 meses de idade, de 
acordo com a Portaria n.º 25/2018, de 18 de janeiro98.

Esta aceção, remete-nos para os diversos conceitos associados à idade. 
Salienta-se a classificação de Paúl, Fonseca, Cruz e Cerejo (2001) que 
assumem a divisão das idades do envelhecimento em três categorias: 50-
64 anos, 65-74 anos, e 75-84 anos. Por sua vez, Fonseca (2006) menciona 
Baltes & Smith (1999, 2003) que atribuem à “terceira idade” determinantes 
relacionadas com impactos positivos do envelhecimento como: expectativa 
de vida; reservas cognitivo-emocionais; envelhecimento bem-sucedido; 
bem-estar pessoal e emocional e gestão de ganhos e das perdas da 
velhice. Por contraponto, a “quarta idade” assume, para este autor, uma 
aceção negativa, potenciada pelos efeitos nefastos do avanço da idade, 
nomeadamente: perda do potencial cognitivo; sintomas de stress crónico; 
prevalência de demências e elevados níveis de dependência. 

Esta dificuldade de determinação do início das “idades” da vida é comum a 
vários grupos etários, contudo, quando falamos de velhice, parece existir uma 
certa relutância em assumir o seu início, talvez pela conotação mais associada 
às perdas e fragilidade, e menos aos ganhos proporcionados pela idade. 

96 Pago, 2019, 28 de dezembro, p. 70.
97 Jesuíno, Torres, Soares e Silva, 2018, pp. 75 -76.
98 Em termos oficiosos pode referir-se, que esta matéria será revista em 2021 e 2022, passando respectiva-
mente a 66 anos e 6 meses e a 66 anos e 7 meses.
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Os paradigmas teóricos, aqui enunciados, conjugam-se com a afirmação 
da tecnologia enquanto aspeto fundamental para a qualidade de vida dos 
idosos, na medida em que a mesma oferece ínfinitas possibilidades para 
a manutenção da funcionalidade e independência dos mais velhos. Os 
interfaces idoso-tecnologia contribuem para reconfigurar o modo como é 
entendida a velhice, enquanto etapa da existência humana. Deste modo, 
a aposta na inovação social, deve consistir numa estratégia de resolução 
de questões sociais da contemporaneidade, entendida como a procura de 
soluções para emergentes desafios, com recurso à criatividade e a decisões 
inovadoras para “novos e velhos problemas”.

Mais pessoas, mais idade, mais digital, mais complexidade!

Imaginar o Envelhecimento Smart Ageing na Europa Global       
do Século XXI99

Imaginar o Envelhecimento Smart Ageing

A história demonstra que as pessoas idosas e o envelhecimento sempre 
ocuparam um lugar dentro das sociedades, com diferentes expressões 
sociais, culturais, temporais e territoriais. Se por um lado, o envelhecimento 
constituiu uma instituição social com poder e agência (paterfamilias; senado 
de anciãos; conselhos de sábios), por outro lado, também foi motivo de 
desigualdade, exclusão e de morte (caça às bruxas / mulheres velhas / 
menopausa; asilos de inválidos; indigência; abandono).100 Hoje, percebemos 
que alguma coisa está a mudar nas nossas sociedades, de forma rápida, 
e está a colocar o envelhecimento no papel principal do palco social 
contemporâneo – só não conhecemos o cenário, as personagens e o texto. 
Mesmo sendo ‘verdade’ o provérbio português de que “a velhice é um 
posto”, nunca, como hoje, observámos uma confluência de tantos campos 
para estudar e intervir sobre e no envelhecimento: política, economia, 
sociedade civil, ciência, comunicação social, a arte e a cultura.

99 Da responsabilidade de Pedro Rocha Pedro Rocha, Universidade do Porto (ICBAS, CINTESIS, Porto4A-
geing), 2021.
100 Achenbaum, 2013; Thane, 2005.
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Neste capítulo, pretendemos fazer um exercício de “imaginação 
sociológica”,101 para compreender as razões que estão a levar à construção 
deste ‘papel principal’ para o envelhecimento, e, também, que configuração 
está a assumir para os próximos anos – qual cenário?, quem são as 
personagens?, e qual é o texto?.

A partir da análise de projeções estatísticas, políticas e de investigação, 
por um lado, e do contexto pluriparadigmático em que nos situamos, 
constituído pelos modelos teórico-práticos e políticos do Healthy, Active e 
Smart Ageing, por outro, perspetivamos os caminhos para o envelhecimento 
de quem, em 2020, está a terminar a carreira profissional e contributiva (55 
anos / 60 anos), e tem a expetativa de viver, pelo menos, mais 20 anos com 
qualidade de vida, vida independente e uma pensão de velhice, pública e/
ou privada, que permita financiar o seu envelhecimento.

Conscientes dos limites da “imaginação sociológica”, reconhecemos que a 
análise usará uma abordagem reflexiva e “construtivista”,102 mais focada 
na análise de projeções para os próximos anos (demográficas, sociais, 
económicas e científicas) e de modelos dominantes do envelhecimento 
humano (Healthy e Active Ageing), nas suas componentes “bio-psico-socio-
culturais”,103 para encontrar os lugares de fronteira entre estes e um novo 
modelo, o Smart Ageing.

Entendemos que, mesmo recente, o Smart Ageing tem uma presença nos 
campos da investigação, intervenção e política geriátrica e gerontológica, 
que carece de um exercício de construção de objetos e problemáticas de 
estudo, nomeadamente no âmbito I) das relações socais de solidariedade 
inter-geracional e II) dos estilos de vida, quotidianos, sociabilidades e 
mentalidades das pessoas idosas.

Além da introdução, esta reflexão está dividida em duas partes. Na 
primeira, analisamos um possível cenário para o envelhecimento nos 
próximos anos, com base em projeções das principais agências políticas 
mundiais e das prioridades dos três modelos de envelhecimento humano 

101  Mills, 1972
102 Phillipson, 1998; 2013.
103 Morin, 1995.
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dominantes na política mundial e na investigação e intervenção geriátrica 
e gerontológica. Na segunda, analisamos a emergência do modelo Smart 
Ageing, tendo por base a revisão da literatura. Concluímos com uma síntese 
crítica sobre o Smart Ageing no contexto das projeções apresentadas e dos 
modelos existentes.

Um cenário global para o Século XXI

O início do séc. XXI já está marcado por crises socioeconómicas e de saúde 
que mostraram a incapacidade de planificar a médio e longo prazo, agravada 
com a Pandemia da Covid-19. No mesmo período, o campo da política 
social e económica, mundial a regional, foi capaz de construir dois modelos 
de envelhecimento (Healthy e Active ageing), alavancando uma investigação 
e intervenção geriátrica e gerontológica pluriparadigmática, aos quais se 
associa um modelo emergente, o Smart Ageing.

Neste contexto, projetar um cenário para séc. XXI é um exercício impossível. 
Portanto, mais do que ‘adivinhar o futuro’, analisamos as projeções das 
principais agências de política mundial e as prioridades dos modelos de 
envelhecimento.

Desta forma, queremos compreender de que forma as projeções demográficas, 
sociais económicas e científicas estão alinhadas com as prioridades definidas 
para os modelos de envelhecimento dominantes, Healthy e Active ageing, mas 
sobretudo com o modelo emergente do Smart Ageing.

Projeções: População, Sociedade, Economia e Ciência

De acordo com as principais agências políticas e económicas, a população 
mundial está a crescer de forma desigual, com tendência para diminuir de 
velocidade, mas com projeções que apontam para os 8,5 biliões de pessoas 
em 2030 – mais 1 bilião do que em 2019 – e quase 11 biliões em 2100.104 

Um dos fatores dessa desigualdade tem que ver com a dupla desaceleração, 
tanto da taxa de fertilidade como de mortalidade. Assim, se por um lado, 
irão nascer menos crianças, mesmo em países onde a taxa de fertilidade é 

104 UN, 2019.
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elevada, por outro, as pessoas morrerão cada vez menos, em todas as idades 
e todas as regiões do mundo.

Esta dinâmica populacional, chamada de “population momentum”, 
implicará que, nos próximos anos, cerca de 2/3 do crescimento da população 
mundial advém do crescimento das coortes de idade mais velhas, ou seja, 
superiores a 65 anos.105 

Outro fator de desigualdade observar-se-á no crescimento da divisão entre, 
por um lado, países pouco desenvolvidos com uma estrutura demográfica 
jovens (África Subsariana; Ásia Central, do Sul e Oriental) e, por outro, 
os países muito desenvolvidos com estrutura demográfica envelhecida 
(Europa, EUA, Austrália, Oceânia, Nova Zelândia, América Latina, Norte 
de África e Médio Oriente).106 

Esta dicotomia será agravada por três fatores: a estagnação do crescimento 
populacional nas regiões mais desenvolvidas (Europa, EUA, Austrália, 
Oceânia, Nova Zelândia); e nas regiões menos desenvolvidas, ou pela 
diminuição da população (Ásia Central, do Sul e Oriental, América Latina) 
ou pelo seu crescimento (África Subsariana).107 

Prevê-se que, até 2050, estas dinâmicas populacionais modifiquem os 
movimentos migratórios, sobretudo nas regiões mais populosas. A Rússia 
Federal sairá da lista das 10 regiões mais populosas, a China e os EUA 
descerão no ranking, e, pelo contrário, a Índia e a Nigéria subirão para os 
primeiros lugares, enquanto Etiópia e República Democrática do Congo 
entrarão na lista.108 Além destas, inclui-se o mais recente movimento 
migratório na Europa, o qual, sem qualquer intervenção, poderá dar origem 
a problemas de integração social e segmentação cultural.109 

As dinâmicas de crescimento da população terão influência numa nova 
configuração da pirâmide demográfica e nas relações sociais de solidariedade 
inter-geracional.

105 UN, 2019: 8.
106 UN, 2019.
107 UN, 2019.
108 UN, 2019.
109 EC, 2012a.



61

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

Circunscrevendo à Europa (EU-28), estima-se que, em 2050, a pirâmide 
demográfica europeia assuma uma configuração nova: a dilatação do 
topo e a contração da base, com destaque para a diminuição da população 
em idade ativa (dos 25 aos 64 anos) e jovens (dos 0 aos 24 anos), e para o 
crescimento das pessoas com mais de 75 anos de idade; em 2050, haverá 150 
milhões de pessoas idosas (+ 50 milhões do que 2019), das quais 60% terá 
entre 75 e 84 anos de idade.110

Desde já, podemos observar duas consequências deste cenário. A primeira é 
o aumento da idade média na Europa, que passa dos 45 para os 50 anos de 
idade.111 A segunda é o aumento do rácio de dependência da pessoa idosa 
em Estados-membro da Europa, quando comparados com outros países do 
mundo.

Dos 10 países avaliados pelas Nações Unidas com maior rácio de 
dependência das pessoas idosas, em 2018 e 2050, sete pertencem à União 
Europeia. Portugal integra (integrará) essa lista, em 4.º lugar (rácio de 38), 
em 2018, e em 5.º lugar (rácio de 33), em 2050.112 Segundo a OCDE, até 2060, 
o número de pessoas com mais de 65 anos por 100 pessoas em idade ativa 
subirá significativamente em Portugal, Espanha, Grécia, Itália e Polónia, 
que atingirão um rácio acima dos 70.113 

Ao mesmo tempo, a idade da reforma aumentará, dos atuais 64 para os 
66 anos, em média. Neste indicador, em Portugal, a idade de reforma será 
superior à média da OCDE, que será de 67 anos. A OCDE projeta uma 
ligeira subida da despesa pública com pensões de velhice, que não atinge 
1%, entre 2020 e 2050.114 

Deve, ainda, dizer-se que, até 2050: a desigualdade entre países ricos e pobres 
aumentará em todo o mundo; as alterações climáticas provocarão mais 250 
mil mortes por ano, tanto em regiões menos desenvolvidas (África), como 
muito (Ásia); o preço da alimentação irá subir cerca de 20% e provocar 

110 EC, 2019.
111 EU, 2019.
112 UN, 2020a.
113 OCDE, 2019.
114 OCDE, 2019.
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um aumento da despesa familiar mensal; o número de pessoas a viver em 
cidades continuará a crescer, podendo atingir 6,7 biliões de pessoas (em 
2020 são 4,4 biliões), e terá origem tanto nos (clássicos) fluxos de migração 
(do rural para o urbano), como do crescimento natural da população; e 
estima-se que em todas as cidades, a urbanização diminua, aumentando a 
densidade populacional.115 

Em relação ao trabalho, mercado, produção económica e financiamento do 
envelhecimento, o World Economic Forum projeta que, nos próximos anos, 
as profissões e mercados mais concorridos sejam, entre outras, nas áreas da 
Transformação Digital e Tecnológica, do Cuidado e da Saúde.116 

Na mesma linha, nos próximos anos, surgirão novas oportunidades 
profissionais na área do envelhecimento, cuidado, saúde e tecnologia, tais 
como: tecnologias de assistência e de segurança individual; tecnologias de 
monitorização remota de indicadores de saúde e de cuidado; tecnologias 
sociais, redes sociais de apoio e comunicação; e tecnologias de self-management 
que capacitam para a saúde e para o cuidado autónomo e independente.117 

Ao nível do trabalho e das pensões, a OCDE chama atenção para o atual 
crescimento de relações laborais “non-standard”, que vão desde os 
contratos precários (part-time, recibos verdes, trabalhadores sazonais) até ao 
empreendedorismo e trabalho por conta própria. Em 2017, este grupo já era 
cerca de 43% dos trabalhadores, e a sua estrutura profissional estava a alterar-
se significativamente, deixando de ser predominantemente agrícola para 
abranger as novas plataformas tecnológicas, p.e. entregas ou mobilidade.

Para a OCDE, o crescimento das relações laborais “non-standard” deve 
ser objeto de uma reflexão aprofundada sobre o financiamento, público e 
privado, do envelhecimento deste grupo de trabalhadores, considerando a 
heterogeneidade e/ou a ausência das suas carreiras contributivas.118 

As mesmas projeções são feitas no quadro das respostas económicas e 
sociais à Pandemia da Covid-19. De acordo com o World Economic Forum,119 

115 UN, 2020b.
116 WEF, 2020a, 2020b.
117 Scarpetta, 2019.
118 OCDE, 2019.
119 2020a; 2020c,
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os principais agentes económicos do mundo apontam para a Tecnologia / 
Digital, a Saúde e o Cuidado, por um lado, como áreas de resposta à crise 
social e económica (associadas aos apoios públicos), e, por outro, como as 
áreas de intervenção que, num tempo pós-Pandemia, irão promover as 
interligações e trocas entre pessoas, planeta, prosperidade e instituições.

Com grande proximidade ao campo da economia, no campo da ciência, a 
tecnologia e a digitalização aparecem como processos para a inovação da 
saúde e do cuidado.

Do grupo das tecnologias mais revolucionárias para o futuro da indústria, 
seis estão associadas à saúde e ao cuidado: Microagulhas, para injeções e 
testes; Pacientes Virtuais, que substituem seres humanos por simulações 
digitais; Sensores Quânticos, com uma maior sensibilidade aos obstáculos 
no ambiente; Computação Espacial (espaço / ambiente), que promoverá a 
automatização de objetos; Medicina Digital, que tem por base um “fenótipo 
digital”; e as Tecnologias e Software para a Síntese do Genoma, com 
capacidade para a produção de material genético.120 

Uma iniciativa do The New York Academy of Sciences, percebeu que os maiores 
investigadores do mundo (seniores e juniores) imaginam, para os próximos 
100 anos da ciência e tecnologia, mais desenvolvimento da saúde e do 
cuidado, aumento da esperança média de vida, utilização massificada de 
hologramas, transporte em alta velocidade de objetos, regeneração humana 
celular, computador-cerebral (bio-próteses), cruzamento da realidade 
virtual (p.e., dar um aperto de mão)121.

Circunscrevendo às políticas da União Europeia, a European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-on-AHA)122 e o European 
Institute of Innovation and Technology para a Saúde (EIT Health)123 têm 
alavancado a criação de parcerias para inovação e investigação na área do 
Envelhecimento Ativo e Saudável, mas também da Saúde e do Cuidado, e 
da Transformação Tecnológica e Digital.

120 WEF, 2020d.
121 Cf. https://www.nyas.org/magazines/imagining-the-next-100-years/imagining-the-next-100-years-of-
-science-and-technology/ (Artigo online visto em 30 de Novembro 2020).
122 Cf. https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en (Website online visto em 30 de Novembro 2020).
123 Cf. https://eithealth.eu/ (Website online visto em 30 de Novembro 2020).
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Além disso, entre 2014 e 2020, o Programa Horizon 2020124 foi o maior 
programa de desenvolvimento da inovação e da investigação na Europa, 
com um orçamento de 80 biliões de euros, para investir em três grandes 
prioridades.

A primeira, a Ciência de Excelência, que visou a inovação tecnológica, o 
emprego científico e o bem-estar da população. A segunda, a Liderança 
Industrial, quis aumentar o investimento privado na investigação / inovação, 
em particular, em tecnologias chave para o futuro, e promover start-up 
e PME na área da inovação tecnológica. A terceira, os Desafios Societais, 
promoveu as políticas sociais, ambientais, energéticas, mobilidade, através 
de abordagens colaborativas e multidisciplinares que integram as ciências 
sociais e humanas, e da validação científica e scale-up de soluções.

No âmbito deste Programa, em 2020, formou-se um Cluster de Projetos 
Horizon 2020125 que integra as áreas mencionadas para desenvolver soluções 
socio-tecnológicas e digitais centradas na pessoa e comunidade, na inovação 
dos serviços de saúde e de cuidado e, sobretudo, na promoção da qualidade 
de vida, na segurança e conforto, e na autonomia e independência individual. 
Este Cluster inclui organizações portugueses, tais como a Universidade do 
Porto, a Universidade de Coimbra, a Universidade Nova de Lisboa, entre 
outras organizações industriais e sociais.

Atualmente, a União Europeia está a preparar o próximo programa de 
desenvolvimento da inovação e da investigação para 2021-2027, o Horizon 
Europe (2021-2017)126. Sabemos que este Programa tem um orçamento 
previsto de 100 biliões de euros, para investir na promoção de seis 
124 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/281113_Horizon%202020%20stan-
dard%20presentation.pdf (Website e Documentos online vistos em 30 de Novembro 2020).
125 O Cluster é formado por nove projetos de inovação e investigação financiados pelo Programa Horizon 
2020, a saber: ACTIVAGE - European Multi Centric Large Scale Pilot on Smart Living Environments (https://
www.activageproject.eu); AD LIFE - Integrated personalized care for advance chronic patients (https://adli-
feproject.com); FAITH - Federated Artificial Intelligence Solution for monitoring mental Health status after 
cancer treatment (https://www.h2020-faith.eu); GATEKEEPER - European Multi Centric Large-Scale Pilot 
on Smart Living Environments (https://www.gatekeeper-project.eu); InteropEHRate - EHR in people’s han-
ds across Europe (https://www.interopehrate.eu); Phara-On - Pilots for Healthy & Active Ageing (https://
www.pharaon.eu); SHAPES - Smart & Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems 
(https://shapes2020.eu); Smart4Health - Citizen-centred EU-EHR exchange for personalized health (https://
smart4health.eu/en/); SMART-BEAR - Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Sup-
port for Healthy and Independent Living at Home (https://www.smart-bear.eu).
126 Cf. https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en (Artigo e Documentos online vistos em 30 de Novem-
bro 2020).
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prioridades europeias: Acordo Verde Europeu; Economia para as Pessoas; 
Preparar a Europa para a Era Digital; Promoção do Estilo de Vida Europeu; 
Reforçar o Papel da Europa no Mundo; Novo Impulso para a Democracia 
Europeia.

Mais uma vez, as áreas da saúde e do cuidado aparecem centrais no novo 
Programa, o que fica demonstrado pelos Clusters prioritários de desenvolvi-
mento de projetos, valorizando-se as parceiras e trabalho colaborativo entre 
Clusters. São eles: C1 Saúde. C2 Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva. 
C3 Segurança Civil para a Sociedade. C4 Digital, Indústria e Espaço. C5 Cli-
ma, Energia e Mobilidade. C6 Alimentação, Bioeconomia, Recursos Naturais, 
Agricultura e Ambiente.

Contexto Pluriparadigmático: Healthy, Active e Smart Ageing

Podemos situar a origem do modelo do Envelhecimento Saudável (Healthy 
Ageing) nos anos 80 (Séc. XX), quando foi aprovado o Viena International Plan 
of Action on Aging pelas Nações Unidas, em 1982. Neste Plano, o discurso 
político incidia / priorizava, em parte, na valorização da mão-de-obra mais 
velha, já na altura, num contexto de adequação da economia mundial e 
global às pressões demográficas.

A importância de requalificar a mão-de-obra com mais idade, aumentando 
a carreira profissional, levou as Nações Unidas a definir as principais 
preocupações e estratégias de ação para a população idosa. Do lado das 
preocupações, encontramos a Saúde, a Nutrição, o Consumo, a Habitação, o 
Ambiente, o Bem-Estar Social, a Família, a Pensão, o Trabalho e a Educação. 
Do lado das estratégias, encontramos a Recolha e Análise de Dados 
(Observatórios), a Capacitação e Educação, e a Investigação.127 Até ao início 
do Séc. XXI, tanto no contexto das Nações Unidas como da União Europeia, 
esta abordagem alavancou um conjunto de políticas e recomendações que 
contribuíram para colocar o envelhecimento nas agendas políticas mundiais. 
Destacamos as seguintes:

	A institucionalização do “Dia Internacional das Pessoas Idosas”,128 

127 UN, 1982.
128 UN, 1990.
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celebrado a primeira vez a 1 de Outubro de 1999, sob o lema Towards 
A Society for All Ages;129 

	Os “Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas”, a 
Independência, a Participação, o Cuidado, o Bem-Estar Pessoal e a 
Dignidade;130 

	A “Proclamação do Envelhecimento” na Assembleia Geral das 
Nações Unidas, no quadro da celebração do Viena International 
Plan of Action on Aging, como forma de alertar os Estados-membro 
para a urgência de políticas e programas globais e mundiais para o 
envelhecimento;131 

	E a “Estratégia de Lisboa”, adotada pelo Conselho Europeu entre 
2000 e 2010, que fez recomendações para aumentar a idade da 
reforma e melhorar a competitividade económica e a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões e de saúde, como política para adequar a 
economia europeia à globalização numa conjuntura de inversão da 
pirâmide demográfica.132 Atualmente, pode dizer-se que a haver um 
modelo do Envelhecimento Saudável, ele está a ser desenvolvido pela 
Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de responder aos 
desafios que o envelhecimento traz à saúde, individual e pública.

Através deste modelo, a Organização tem, ainda, contribuído para relacionar 
(integrar) o fenómeno do envelhecimento noutros observados à escala 
global e afetam a saúde e o cuidado: além das alterações climáticas e do 
desenvolvimento sustentável e inclusivo, dos direitos humanos e violência, 
as doenças infectocontagiosas e pandemias, a adesão e terapêuticas 
medicamentosas e a integração de cuidados de saúde, bem-estar, segurança, 
alimentação, entre outros.133 

A título de exemplo desta abordagem, citamos a mensagem do atual Diretor-
-Geral desta Organização, Tedros Ghebreyesus, no lançamento da Estratégia 
Global e Plano de Ação para o Envelhecimento:

129 UN, 1998.
130 UN, 1991.
131 UN, 1992.
132 EC, 2000; 2004; 2005; EP, 2010.
133 WHO, 2015; 2017; 2019.
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“[A Estratégia e Plano de Ação] assegura que todas as pessoas tenham 
a oportunidade de ter uma experiência de vida longa e saudável. Para a 
OMS, o conceito de Envelhecimento Saudável é mais do que a ausência 
de doença e oferece aos países e parceiros um guia compreensivo para 
valorizar as competências [habilidades] das pessoas idosas para ser e para 
fazer [...], apoiar os países a oferecerem um serviço de saúde universal e 
inclusivo para as pessoas idosas e, também, reduzir a pobreza e aumentar 
a equidade na saúde. [...] Além disso, chama os parceiros para preparar a 
Década do Envelhecimento Saudável, a decorrer entre 2020 e 2030” (WHO, 
2017: iv-v) (tradução livre)

Desde o início do Séc. XXI, o modelo do Envelhecimento Saudável anda a 
par com o do Envelhecimento Ativo (Active Ageing), o qual teve origem no 
final dos anos 90 (Séc. XX) e adotando uma tónica do Viena International Plan 
of Action on Aging.

A designação Active Ageing é usada, a primeira vez, em 1996, durante 
uma reunião do grupo dos G7 no Banco Mundial, como uma solução para 
perda de mão-de-obra, ou seja, estratégia política de apoio e promoção da 
empregabilidade dos recursos humanos mais velhos; em 1997, aparece em 
documentos oficiais do Departamento de Saúde e Serviços Sociais dos EUA, 
para promover um modelo mais positivo e ativo para as pessoas velhas; e, 
em 1998, aparece num relatório da OCDE, definida na seguinte forma:

“A capacidade das pessoas, quando se tornam mais velhas, poderem ter 
uma vida produtiva nas suas sociedades e economias. Envelhecimento 
ativo implica muita flexibilidade na forma como as pessoas e as famílias 
decidem gastar o tempo ao longo da vida – no trabalho, na aprendizagem, 
no lazer ou no cuidado” (OCDE, 1998: 14) (tradução livre)

Nos anos seguintes, a OCDE foi desenvolvendo o modelo do Envelhecimento 
Ativo, no sentido de alavancar as políticas do aumento da idade da 
reforma, requalificação dos recursos humanos mais velhos e promoção 
do empreendedorismo sénior.134 Como disseram Moulaert & Paris (2013: 
115), o pensamento político da OCDE foi o de “se vivemos mais tempo, 
precisamos de trabalhar mais antes”.

134 OCDE, 2006.
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Simultaneamente, a Assembleia Geral das Nações Unidas e a Organização 
Mundial de Saúde, entre 1999 e 2002, também contribuíram para a 
construção sociopolítica deste modelo, nomeadamente o Project to 
Support ‘Active Ageing,’135o Active Ageing Policy Framework World Health 
Organization136 e o Madrid International Plan of Action on Ageing and the 
Political Declaration.137 

A partir da leitura desta última política,138 verificamos uma mudança na 
tónica discursiva das Nações Unidas (e, também, da Organização Mundial 
de Saúde), tanto em relação à OCDE como à do primeiro International 
Plan of Action de 1982, que deixou de estar só focada no desenvolvimento 
económico, para incluir outras preocupações e objetivos relativos à 
qualidade de vida durante o envelhecimento, mais precisamente:

	Pessoas Idosas e Desenvolvimento (Objetivos: participar em atividades 
sociais, culturais, desportivas, recreativas e voluntárias; participar 
nos processos de decisão a vários níveis; oportunidades de emprego; 
melhorar as condições de vida e as infraestruturas e diminuir a 
marginalização dos espaços rurais; integrar imigrantes idosos; 
promover uma educação vocacional e ao longo da vida; valorizar a 
sabedoria e experiências idosas; reforçar as relações de solidariedade 
inter-geracional; reduzir a pobreza; promover a sustentabilidade futura 
e a equidade dos sistemas de pensões; promover a igualdade de acesso 
às condições básicas de vida, mesmo em situações de emergência; incluir 
as pessoas idosas na reconstrução após situações de emergência);

	Saúde e Bem-Estar na Velhice (Objetivos: redução do risco de doença 
e dependência no envelhecimento; políticas de saúde para pessoas 
idosas; acesso a alimentação e nutrição adequadas; acesso universal 
aos sistemas de saúde; eliminação das desigualdades de idade, género 
ou linguística; reforçar os serviços de saúde primários, adequando-
os às necessidades das pessoas idosas; desenvolver os cuidados 

135 WHO, 1999.
136 WHO, 2002.
137 UN, 2002.
138 UN, 2002.
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continuados e de longo-termo para pessoas idosas; formação de 
profissionais da saúde e do cuidado; atuar sobre a doença mental e 
física; atuar sobre o HIV/SIDA);

	Ambientes de Apoio Adequados (Objetivos: envelhecimento no lugar 
de pertença ou Ageing in Place; desenho arquitetónico das habitações e 
ambientes; acessibilidade, conforto e mobilidade; prestação de cuidados 
continuados na comunidade e ao domicílio; apoiar cuidadores/as 
informais; eliminar a violência, abuse e negligência contra pessoas 
idosas; serviços de apoio e cuidado à vítima idosa; reconhecer a 
autoridade, sabedoria e produtividade das pessoas idosas).

A Organização Mundial de Saúde, no enquadramento político que fez, susten-
tou o mesmo modelo do Envelhecimento em Ativo em quatro pilares: Partici-
pação, Aprendizagem ao Longo da Vida, Saúde e Segurança.139 A este nível, 
Ribeiro & Paúl140 afirmaram que esta abordagem “enfatiza e apoia a respon-
sabilidade das pessoas mais velhas no exercício da sua participação nos vários 
aspetos que caracterizam o seu quotidiano [..., nomeadamente]: (I) saúde; (II) 
segurança; (III) participação social; e (IV) a aprendizagem ao longo da vida”.

Mais recentemente, em 2012, também a União Europeia lançou o European 
Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, para realçar e 
promover o papel que as pessoas idosas têm para a construção da sociedade 
e da economia, através da melhoria das condições da vida independente 
e do reforço das relações de solidariedade intergeracional. No documento 
oficial de proclamação do Ano, já podemos observar as referências ao 
modelo do Smart Ageing, nomeadamente:

“Promover a participação independente na sociedade por mais tempo, 
incluindo a promoção da e-Inclusão [einclusion] e da e-Saúde [ehealth] e de 
outras inovações tecnológicas e das TIC [...]. Disponibilizar oportunidades de 
aprendizagem às pessoas idosas, sobretudo nas áreas das TIC [...]. Adequar 
os espaços, os serviços e os bens a pessoas de todas as idades (abordagem 
do design-para-todos), privilegiando o uso das novas tecnologias, incluindo 
as soluções de saúde digital [...]” (EC, 2012b: 4; 10; 11) (tradução livre)

139 WHO, 2002.
140 2018: 4.



70

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

Com esta observação, introduzimos o Smart Ageing ou Envelhecimento 
Inteligente, que, ao contrário dos anteriores, ainda não é um modelo dotado de 
‘vida’ ou agência política atribuída pelas grandes agências políticas do mundo.

Assim, como emanação política, o Smart Ageing foi, inicialmente, usado 
pela União Europeia, no âmbito do Active Assisted Living Programme (AAL) - 
Ageing Well in the Digital World141, para designar um prémio para os melhores 
produtos e serviços tecnológicos e digitais para a promoção da participação 
ativa das pessoas idosas, o Smart Ageing Prize142.

Ainda no contexto europeu e como emanação política, o Governo da Irlanda, 
entre 2013 e 2015, colocou o Smart Ageing na sua agenda: em 2013 e em 2014, 
quando introduziu o tema, primeiro, no Global Irish Forum 2013 e, depois, no 
Action Plan for Jobs 2014143; e, em 2015, no estudo ecomendado, A Mapping of 
Smart Ageing Activity in Ireland and an Assessment of the Potential Smart Ageing 
Opportunity Areas.144 

Desta forma, o Governo Irlandês demonstrou que o país tem um 
“posicionamento único para desenvolver soluções sociais e comerciais 
disruptivas no setor do Smart Ageing”, entendido como “uma oportunidade 
para a geração de novos negócios de valor acrescentado, aumento das 
exportações e criação de emprego, mas também para melhorar os gastos 
públicos com a saúde e a qualidade de vida em geral”.145 Desta política, 
emanaram três ações: a criação de um grupo de trabalho intersectorial para 
implementar a estratégia de Smart Ageing na Irlanda; o mapeamento das 
iniciativas em curso dirigidas ao envelhecimento e com potencial Smart 
Ageing; e a avaliação das iniciativas em curso para compreender o seu valor 
acrescentado para o Smart Ageing e, sobretudo, definir a estratégia e plano 
de ação futura.

141 Cf. http://www.aal-europe.eu (Website online visto em 30 de Novembro 2020).
142 Cf. http://www.aal-europe.eu/programme-actions/aal-smart-ageing-prize/ (Website online visto em 30 
de Novembro 2020).
143 Cf. https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Action-Plan-for-Jobs-2014.pdf (Documen-
to online visto em 30 de Novembro 2020).
144 Varnai et all, 2015.
145 Action Plan for Jobs 2014, pp. 130-131.
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Com base neste mapeamento e avaliação,146 o Governo demonstrou a 
existência de áreas de intervenção na área do envelhecimento que podem 
ser alavancadas pelo modelo do Smart Ageing, como podemos observar na 
Tabela seguinte.

Tabela 1. Política do Governo da Irlanda para o Smart Ageing

Mapeamento
Iniciativas de intervenção e investigação geriátrica e gerontológica

Cerca de 1.150 iniciativas de várias áreas de intervenção, nacionais  e internacionais, 
provenientes de projetos, programas, atividades e políticas de agências, empresas, 

universidades, associações, ONG

Cuidados de Saúde 
e Bem-estar

Educação       
e Formação

Serviços             
Financeiros

Alimentação     
e Nutrição

Comunicação 
e Participação 

Social
Serviços de Turismo e 
Estilo de Vida (Lazer)

Empregabilidade 
e Voluntariado

Serviços de Habitação   
e Transportes

Outras áreas               
interdisciplinares

Visão
Oportunidades futura para o Smart Ageing

Nutrição
Produtos de 

nutrição para o                         
envelhecimento 
saudável e ativo

Saúde Digital
Sistemas digitais 
de cuidados de 
saúde (formais     

e informais)

Vida Assistida
Produtos               

tecnológicos e         
digitais para promo-
ver a vida assistida

Turismo
Serviços de turismo 

sénior, personalizado 
e inteligente

Serviços  Financeiros
Pagamentos, Gestão, 

Pensões, Seguros, 
Compras

Educação
Formação, eLearning, Desporto, 

Lazer, Atividades Recreativas

Empregabilidade
Empreendedorismo Sénior, 
Requalificação, Ergonomia

Recomendações
Ações para alavancar o Smart Ageing 

Liderança Política Governação Ações

	Estratégia Nacional 
e Intersectorial 
de promoção 
do Smart Ageing        
(emprego, saúde, 
educação, turismo)

	Grupo de Trabalho              
Intersectorial

	Comissão Intersectorial

	Comissão Nacional               
de Liderança

	Criação de parcerias

	Coordenação e Investimento

	Modelo e Estratégia         
Económica

	Centro Nacional

Fonte: Varnai et all (2015).

146 Varnai et all, 2015,
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Mais recentemente, entre 2018 e 2019, também no contexto das políticas 
europeias, o EIT Health promoveu encontros para investigadores, 
profissionais, estudantes, empreendedores, os EIT Health Smart Ageing 
Camp147, que incluíram atividades de formação, workshops, palestras, debates, 
trabalho de grupo, com o objetivo de apresentar e inovar soluções digitais 
na área do envelhecimento.

Em 2019, a Ireland Smart Ageing Exchange (ISAX) e o Banco da Irlanda 
lançaram o Smart Ageing Innovation Awards148, para incubarem, premiarem e 
apoiarem ideias de negócio e start-up desenvolvidas no âmbito das áreas de 
oportunidade identificadas pelo Governo Irlandês.149

Além destas iniciativas, o Smart Ageing aparece associado a um centro de 
investigação, o Smart Ageing International Research Centre150, criado em 2009 
na Universidade de Tohoku (no Japão), e a uma rede de trabalho, a Smart 
Ageing Network Finland151, fundada em 2011, pela Agência para a Inovação, 
Tekes, da Finlândia.

Num artigo publicado em 2015, o então Diretor do Smart Ageing International 
Research Centre, fez desenvolveu uma primeira grande definição para Smart 
Ageing, a saber:

“Dizemos que são Smart Ageing, as pessoas e as sociedades que são 
intelectualmente maduras para lidar com as mudanças provocadas pelo 
envelhecimento. Este conceito diz respeito a uma mudança paradigmática 
em relação a perspetivas negativas de envelhecimento, como as do anti-
envelhecimento [...]. O conceito de Smart Ageing defende uma abordagem 
positiva do envelhecimento e das idades mais velhas, enquanto processo 
para a maturidade intelectual, que resulta de um profundo caminho de 
procura [...] que enriquece a vida. Nós pensamos que o envelhecimento 
significa poder crescer e tornar-se sábio, mesmo nas idades mais velhas, e 

147 Cf. https://eithealth.eu/news-article/smart-ageing-camp-at-the-gdansk-science-and-technology-park e 
https://eithealth.eu/news-article/eit-health-smart-ageing-camp-at-medical-university-semmelweis/ (Artigos 
online vistos em 30 de Novembro 2020).
148 Cf. https://eithealth.eu/news-article/first-isaxs-smart-ageing-innovation-awards-held-at-irish-house-of-
-lords/ (Artigo online visto em 30 de Novembro 2020).
149 Varnai et all, 2015.
150 Cf. http://www.idac.tohoku.ac.jp/saro_site/ (Website online visto em 30 de Novembro 2020).
151 Nota metodológica: além da referência em Varnai et all (2015), até ao momento, não encontrámos mais 
informações sobre esta iniciativa.
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que a sociedade tem capacidade de envolver as pessoas idosas de forma 
estruturalmente sustentável” (Murata, 2015: 24) (tradução livre)

Por curiosidade, numa pesquisa online, encontrámos, ainda, a referência 
a um serviço de saúde privado, em Portugal, que presta uma “Consulta 
de Smart-Ageing / Medicina Funcional”, que “assenta a medicina anti-
envelhecimento”; ao contrário do caso anterior, neste caso, o Smart Ageing é 
associado às soluções, mais ou menos clássicas, de retardar o envelhecimento, 
tais como “nutrição, exercício físico, suplementação não hormonal, 
modulação hormonal e estilos de vida”, e, ainda, “mindfulness”152.

O modelo Smart Ageing para o envelhecimento

Nos últimos anos, habituámo-nos a socializar com o envelhecimento, a 
partir de dois modelos teórico-práticos bastante institucionalizados nas 
políticas sociais e económicas mundiais, mas também na investigação 
intervenção geriátrica e gerontológica. Tanto o modelo do Envelhecimento 
Saudável (Healthy Ageing) como o do Envelhecimento Ativo (Active Ageing) 
alcançaram um lugar irreversível nas áreas da saúde, do cuidado, da 
educação, do lazer, da cultura, da participação e da segurança.

Não obstante, mais recentemente, um novo modelo, o Smart Ageing, 
proveniente da inovação tecnológica e digital, tem entrado no mundo do 
envelhecimento humano, ganhando espaço aos modelos dominantes e 
provocando a sua inovação, mas também apontando para a reconstrução 
do envelhecimento, em particular das relações sociais de solidariedade 
inter-geracional, estruturas, identidades e culturas do envelhecimento.

Partindo da ideia de que podemos estar num contexto de “mudança 
paradigmática,” 153nesta parte, queremos caracterizar o Smart Ageing, 
identificando as novidades, as perspetivas, as práticas, as prioridades, as 
complementaridades, e os desafios; também queremos fazer um ‘ensaio’ 
de como o Smart Ageing poderá influenciar os processos de “reconstrução 
social” do envelhecimento.154 

152 Cf. https://upclinic.pt/smart-aging/ (Website online visto em 30 de Novembro 2020).
153 Murata, 2015,
154 Phillipson, 1998; 2013.
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Teorias e Práticas

Recentemente, Husic et all (2019) elaboraram uma definição de Smart Ageing, 
tendo por base, essencialmente, a influência das soluções tecnológicas 
e digitais para simplificar e facilitar a vida do dia-a-dia, e aumentar 
a qualidade de vida das pessoas idosas, entendida numa perspetiva 
multidimensional.

A definição destes investigadores tomou como ponto de partida a análise 
da investigação e intervenção geriátrica e gerontológica que têm adotado 
soluções tecnológicas e digitais para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas idosas, nomeadamente no “acesso aos serviços, dietas e nutrição, 
ambiente e acessibilidade, cuidados de longa-duração, uso de tecnologias, 
exercício físico e participação social.”155

Com base nesta análise, foi possível mapear os fatores-chave que influenciam 
a qualidade de vida de um envelhecimento Smart Ageing, e propor um 
ecossistema para o modelo.

Como fatores-chave para existir um envelhecimento Smart Ageing, 
encontramos o “ambiente e acessibilidade, cuidados de longa-duração, 
dieta e nutrição, novas tecnologias, participação e inclusão social, exercício 
físico, empregabilidade e voluntariado, acesso aos serviços, e educação e 
aprendizagem ao longo da vida”.156 

Neste nível, mais do que uma mudança paradigmática, os investigadores 
defendem a necessidade de desenhar um Ecossistema Smart Ageing, pela 
capacidade para integrar efetivamente todas as dimensões, objetivas e 
subjetivas, que afetam a qualidade de vida das pessoas idosas, tanto ao 
nível das estruturas (campos) socioeconómicas e inter-geracionais, como 
das identitárias, culturais e ambientais.157 

Como Ecossistema Smart Ageing, os investigadores entendem: I) a 
permeabilidade que deverá existir entre as inovações tecnológicas e digitais, 
por um lado, e a vida social e individual das pessoas idosas nas suas 

155 Husic et all, 2019: 390-391.
156 Husic et all, 2019: 388.
157 Husic et all, 2019.



75

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

comunidades de pertença, por outro, em função da melhoria da qualidade 
de vida; II) a redução dos riscos associados ao isolamento e insegurança que 
estas inovações podem provocar, considerando o enfoque no ‘autónomo’, 
‘independente’ e ‘empoderado’; e III) a integração do maior número de 
‘stakeholders Smart Ageing’ (organizações, instituições, autoridades, pessoas, 
empresas, start-up, empreendedores, financiadores).158 

Com base neste modelo teórico, concluem que as inovações tecnológicas 
e digitais que se assistiram no envelhecimento estão, ainda, longe de um 
Ecossistema Smart Ageing, ora porque não promovem a qualidade de 
vida numa abordagem multidimensional, ora porque não são adequadas 
(customizadas) aos mundos e experiências do envelhecimento.159 

Outro grupo de investigadores, Maeder & Morgan (2020), procurou uma 
definição de Smart Ageing, tendo como ponto de partida a adoção de 
soluções tecnológicas e digitais nas áreas da saúde e do cuidado.

Para eles, um envelhecimento Smart Ageing dependerá, invariavelmente, 
de serviços de saúde e de cuidado tecnológicos e digitais, mas também 
da participação ativa das pessoas idosas e das suas comunidades / redes 
sociais. De facto, o conceito de end-user (utilizador final) deverá tornar-se 
central no Smart Ageing.

Através da realização de um inquérito qualitativo a stakeholders da política, 
investigação e intervenção geriátrica e gerontológica, na Austrália, os 
investigadores identificaram três categorias de “end-users” e duas áreas de 
investigação e intervenção Smart Ageing, como podemos compreender no 
excerto seguinte:

“Identificamos três categorias de utilizadores finais [end-users] [...]. 
Consumidores individuais e a sua rede social de apoio, tanto informal 
(p.e., família, amigos) como formal (p.e., profissionais de saúde), e a 
comunidade de pertença (p.e., grupo religioso, associação).  Comunidade 
e organizações de cuidado e serviços associados, que pretendem ter 
bens e serviços adequados aos seus clientes idosos/as [...]. Organizações 
corporativas e governamentais [...]. Duas grandes temáticas vão ser 

158 Husic et all, 2019.
159 Husic et all.
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transversais a estes utilizadores finais [...]. O Envelhecimento na 
Comunidade de Pertença [Ageing in Place], onde os consumidores 
desejam viver independentes, na sua própria casa, mantendo a gestão da 
sua própria saúde [...] por mais anos, e participar nas atividades sociais 
e económicas [...]. O Envelhecimento com Cuidado [Ageing with Care], 
onde os consumidores têm todas as condições para a gestão da sua saúde 
[...] e orientação na sua própria comunidade” (Maeder & Morgan, 2020: 
680) (tradução livre; negritos por nós)

Com base nesta análise, defenderam que um envelhecimento Smart Ageing 
diz respeito, em simultâneo, ao indivíduo / pessoa idosa (p.e., mulher, 
imigrante, LGBT), à comunidade (p.e., cuidador, organização, igreja) e à 
autoridade política e corporativa (p.e., Governos, Ordens Profissionais). 
Além disso, deverá privilegiar a comunidade como contexto privilegiado 
para envelhecer (Ageing in Place) e as condições necessárias para a vida 
independente na comunidade (Ageing with Care).

Ainda no campo das teorias do Smart Ageing, destacamos o papel da 
Gerontotecnologia na construção de fronteiras entre o envelhecimento e a 
tecnologia / digital, nomeadamente: formação de uma área interdisciplinar;160 
análise crítica da transformação e inovação dos equipamentos e infraestruturas 
geriátricas e gerontológicas;161 estudar as necessidades e interesses das pessoas 
idosas;162 criação de produtos, serviços e ambientes;163 capacitar cuidadores 
formais e informais; e reforçar as redes de apoio e comunicação social.164 

Como exemplo de uma prática recente de Smart Ageing, retomamos o Smart 
Ageing International Research Centre da Universidade de Tohoku (Japão), 
agora focados na sua organização e estratégia.

De acordo com Murata (2015), o Centro é formado por duas Divisões: a de 
Investigação e Desenvolvimento e a de Planeamento Estratégico.

Na primeira Divisão estão integrados os Departamentos de Ciência Cere-

160 Carioca, 2020; Gil, 2020.
161 Carioca & Fernandes, 2020.
162 Bouma et all, 2007.
163 Fozard et all, 2000.
164 Cohen-Mansfield & Biddison, 2017.
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bral Avançada (funções cognitivas e saúde mental), Procedimentos Biomé-
dicos (desenvolvimento e avaliação de soluções), Neuropsicologia Eletro-
magnética (estimulação cognitiva). A segunda Divisão é responsável pelo 
planeamento estratégico de todo o Centro, e adota uma abordagem colabo-
rativa, com repercussões positivas na criação e desenvolvimento de parce-
rias, nacionais e internacionais, com Universidades, Empresas, Sociedade 
Civil, Organizações Políticas e Comunidade.165

A intervenção do Centro organiza-se em três setores estratégicos.

O primeiro, o Smart Ageing Square, promove um sistema de envelhecimento 
saudável que estabiliza ou melhora as funções cognitivas, o qual é 
desenvolvido em colaboração com a indústria e com parceiros sociais. 
Através da delimitação de áreas de influência das “praças de Universidades 
e Indústrias”, promover produtos e serviços comercializáveis ao alcance 
e do interesse da população idosa, mas também, aumentar a participação 
desta população no desenvolvimento e na investigação do Centro.166 

O segundo, o Neurosocial-Economics Study, monitoriza e trabalha diretamente 
com as autoridades políticas e económicas nacionais, para ter uma previsão 
atualizada dos gastos médios com a saúde e o cuidado das pessoas idosas, no 
presente e no futuro, e estimular a participação mais ativa desta população 
no financiamento do seu envelhecimento, através de atividades de formação 
e capacitação.167 O terceiro, o Smart Ageing College, corresponde a um fórum 
inter-geracional e aberto à comunidade (“Smart Ageing Community”), 
onde se podem encontrar pessoas idosas, estudantes, investigadores e 
outros membros do Centro, e, também, onde decorrem as atividades com a 
comunidade. Este setor é, ainda, fundamental para promover as relações de 
solidariedade inter-geracional e, também, comunitária (p.e., entre o Centro 
e as demais organizações locais), e a transferência de conhecimento.168 

Com esta organização e estratégia, esta organização entende que o enve-
lhecimento Smart Ageing pressupõe uma vida longa, plenas capacidades 

165  Murata, 2015.
166 Murata, 2015.
167 Murata, 2015.
168 Murata, 2015.
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cognitivas e intelectuais, total integração na vida social e económica, ele-
vada qualidade de vida física e mental, maior participação na vida cultural 
e identitária, e, também, um conhecimento compreensivo de e crítico do 
envelhecimento, focando na memória, mentalidade, quotidiano, estilo de 
vida e sensibilidade das pessoas idosas.169 

Prioridades para a Reconstrução Social do Envelhecimento

Tendo por referência uma abordagem construtivista do envelhecimento, como 
a que adota Phillipson.170 entendemos que o Smart Ageing é um novo modelo 
teórico-prático do envelhecimento, que está a reconstruir o espaço ocupado 
pelos modelos do Healthy e Active Ageing, tanto na investigação e intervenção 
geriátrica e gerontológica, como na política da União Europeia.

Na fronteira entre envelhecimento humano, contexto pluriparadigmático, 
projeções para o séc. XXI e inovação tecnológica e digital, o Smart Ageing está 
a alterar os processos e relações entre pessoas idosas, saúde e cuidado, e a 
propor um novo papel para o indivíduo e comunidade de pertença (Ageing 
in Place), no âmbito da promoção do envelhecimento saudável, ativo, longo 
e com qualidade de vida.

A reconstrução do envelhecimento provocada pelo Smart Ageing, mantém 
dos anteriores modelos a preocupação (prioridades) com a sustentabilidade 
económica dos sistemas de saúde, cuidado e financiamento do 
envelhecimento, mas sugere uma nova abordagem de ação, estruturada 
pela inovação tecnológica e digital, pela integração dos stakeholders que 
afetam a experiência (individual / social) do envelhecimento (p.e., família, 
amigos, cuidadores, organizações, universidades, proteção civil e segurança, 
empresas, comércio, serviços, equipamentos, decisores), e criação de 
ecossistemas e de ambientes inteligentes (Smart Cities) e amigos da pessoa 
idosa (Ageing Friendly).

Considerando o Smart Ageing num contexto de “mudança paradigmática”, 
como aquele que sugere Murata171 entendemos que o novo modelo teórico-
prático também é político, e propõe uma reconstrução do envelhecimento 

169 Murata, 2015.
170 1998; 2013.
171 2015: 24.
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no séc. XXI assente em seis prioridades de investigação, intervenção e 
decisão política.

Prioridade 1. Digitalização e Integração da Saúde e do Cuidado

A inovação tecnológica e digital, bem como a sua articulação com a indústria, 
estão a contribuir para a maior digitalização e automatização da vida das 
pessoas, em particular das pessoas idosas. Pese embora as TIC já serem 
uma realidade na investigação e intervenção geriátrica e gerontológica 
(informatização, estimulação cognitiva, comunicação, educação), as 
soluções Smart estão a alterar os processos de monitorização, avaliação, 
intervenção direta, comunicação, adotando as ‘novidades’ da internet das 
coisas, inteligência artificial, robótica, big data, impressão 3D, automação, 
entre outras. As relações, no sentido da integração efetiva, entre pessoas 
idosas e os equipamentos e profissionais de saúde e de cuidado vão ser, cada 
vez mais, mediadas pela tecnologia e o digital, mas também, haverá mais 
participação da pessoa idosa gestão da sua própria vida. Ou seja, ao mesmo 
que se assiste à intensificação das interações entre pessoa, saúde e cuidado, 
também haverá mais interações mediadas por soluções tecnológicas e 
digitais. O envelhecimento Smart Ageing é, por isso, perspetivado como 
a oportunidade para uma maior humanização da inovação tecnológica e 
digital.

Prioridade 2. Valorização da Comunidade de Pertença (Ageing in Place)

O envelhecimento Smart Ageing acontece na comunidade de pertença da 
pessoa idosa, para ser saudável, ativo, longo e com qualidade de vida. 
A comunidade é o ecossistema e o ambiente mais próximo da pessoa 
idosa, com o qual ela constrói interações e relações de confiança, partilha, 
solidariedade e intimidade (a família, os amigos, os vizinhos, as instituições 
locais). Na comunidade, a pessoa idosa encontra as referências (orientação) 
sociais, culturais e identitárias (a praça, a igreja, o partido), quotidianos 
e sociabilidades (a caminhada, os jogos, as conversas, o voluntariado, o 
trabalho), as condições básicas de vida (a casa, a mercearia, a padaria, o 
mercado, a menina das finanças, o senhor dos correios, o homem dos biscates, 
o senhor doutor), e o sentido de pertença (o percurso de vida, a memória, a 
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mentalidade). As permeabilidades entre as soluções tecnológicas e digitais, 
sistemas de saúde e de cuidado e comunidade de pertença, permitirão 
uma comunicação remota e ‘ao vivo’, ora entre pessoas humanas, ora entre 
‘avatares digitais’ ou robôs e as pessoas humanas; permitirão, ainda, uma 
maior mobilidade de uns lugares para os outros, e maior acessibilidade a 
bens, serviços, ambientes e pessoas.

Prioridade 3. Ambientes Ageing-Friendly e Smart-City

Esta prioridade tem que ver com a construção das infraestruturas e, acima de 
tudo, dos ambientes adequados para as comunidades de pertença e para as 
pessoas idosas. Além de um urbanismo e arquitetura mais acessíveis, seguros 
e confortáveis, desenhados com base nas várias condições da vida idosa, 
que podem ir desde a autonomia total até à fragilidade física e psicológica 
ou doença neuro-degenerativa, também se consideram a conetividade e 
a mobilidade entre espaços, e a integração de habitações, equipamentos, 
serviços e empresas. Através da inovação tecnológica e digital, mas também 
de metodologias e de políticas construídas com as pessoas idosas e nas 
suas comunidades de pertença (p.e., smart home, mobilidade autónoma, 
etnografia, co-design, associativismo), um envelhecimento Smart Ageing 
ocorre em ambientes ageing-friendly, tanto no espaço urbano como no rural, 
onde as pessoas idosas vivem com qualidade de vida e dignidade existencial, 
independentemente da condição de saúde, social, educativa, económica, 
cultural e identitária, bem como os níveis de desenvolvimento da região 
onde habita. Na Smart City, comunidade pertença é um ecossistema Ageinf-
Friendly, que integra pessoas idosas, família, vizinhança, comércio, serviços, 
equipamentos, empresas, proteção civil, e decisores, tanto no plano digital 
como presencial.

Prioridade 4. Participação Socioeconómica das Pessoas Idosas

Os ganhos na longevidade saudável e ativa, por um lado, e a redução das 
taxas de fertilidade e natalidade, por outro, aumentarão a necessidade de 
haver mais participação socioeconómica das pessoas idosas na produção 
económica e na vida social. Um envelhecimento Smart Ageing impulsiona 
esta participação ativa, não só por razões de sustentabilidade financeira dos 



81

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

sistemas de saúde, cuidado e pensões, mas também para garantir a agência 
(capacidade de ação) da pessoa idosa ‘até ao limite’ desejado e dentro dos 
enquadramentos legais, éticos e deontológicos necessários. Porém, o Smart 
Ageing é um modelo de reconversão económica das pessoas idosas, que 
tem por referência todos os sistemas de produção económica – formais 
(empresa, comércio, serviços, agricultura, pescas), informais (família, 
vizinhança, biscate, pequeno negócio, a agricultura / pesca de subsistência) 
e cívicos (voluntariado, associação, partido, igreja) – para calcular a riqueza 
produzida pela população idosa através da sua participação nestes sistemas 
e/ou desenhar soluções e condições de participação.

Prioridade 5. Envelhecimento Sustentável e Inclusivo

As prioridades anteriores fazem sentido se tiverem como visão para o 
envelhecimento, a construção de sociedades e economias sustentáveis 
e inclusivas para todas as pessoas, e a garantia das condições objetivas, 
subjetivas e intersubjetivas para que a pessoa idosa tenha a liberdade 
para viver, de forma autónoma e independente, a própria identidade, 
cultura, grupo ou parceiro/a, sexualidade, ideologia, religião, mas também 
para viver com o Outro, o ‘desconhecido’ e o ‘diferente’, e garantir a 
sustentabilidade do mundo para as gerações futuras. O envelhecimento 
Smart Ageing é, simultaneamente, a capacidade dos sistemas se adequarem 
às idiossincrasias do envelhecimento, e a capacidade de as pessoas idosas 
aprenderem, de forma livre, as ‘novidades’ que asseguram a qualidade 
de vida e a dignidade no envelhecimento, e a sua sustentabilidade para o 
futuro e a inclusão independentemente da diferença.

Prioridade 6. Educação para o Envelhecimento

Em estreita ligação com as prioridades anteriores, esta relaciona-se com 
os programas de educação e formação dirigidos a todos os stakeholders 
envolvidos no envelhecimento Smart Ageing, e ao percurso de vida do 
indivíduo, a par com trabalho e as contribuições para o sistema de pensões. 
Por conseguinte, a educação deverá incluir diferentes áreas e temas, com 
especial incidência na educação tecnológica e digital às atuais populações 
idosas, por não estarem socializadas com as soluções tecnológicas e digitais, 
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por exemplo, na saúde, no cuidado, na estimulação cognitiva, na atividade 
física e na comunicação social. Além desta, a educação e formação deverá 
incluir: a educação digital ao longo da vida, que mantenha o indivíduo 
atualizado, preparado, seguro e confortável com as soluções tecnológicas 
e digitais; a educação para a saúde e cuidado, que alavanca os estilos de 
vida saudável e ativos ao longo da vida; a educação para a solidariedade 
inter-geracional, que incide sobre as questões da família, do trabalho, da 
reforma / pensões, do financiamento do envelhecimento, das políticas, 
da participação social, do voluntariado, dos direitos e legislações, da 
violência e negligência, dos serviços disponíveis, etc.; e da reconversão de 
competências, em particular para capacitar trabalhadores mais velhos a 
manter a carreira profissional.

Conclusão

Envelhecimento Smart Ageing na Europa Global

A manter-se o cenário global para os próximos anos, e sem considerar as 
consequências da Pandemia da Covid-19, sabemos que as nossas sociedades 
terão mais pessoas, mais idade, mais digital e mais complexidade.

A pirâmide demográfica terá uma configuração diferente, mais dilatada 
no topo do que nas bases, e as relações de solidariedade inter-geracional 
vão alterar-se: a fertilidade e a natalidade diminuirão, bem como o número 
de pessoas em idade ativa; por conseguinte, a renovação geracional será 
mais lenta, e o índice de dependência das pessoas com mais de 65 anos 
aumentará, assim como a idade média de acesso a uma pensão de velhice 
(sobretudo na região da Europa e, em particular, em Portugal).

As regiões mais populosas do mundo vão alterar-se e as pessoas vão habitar 
as cidades; as migrações e as interações socioculturais e identitárias vão 
aumentar e diversificar-se; países muito desenvolvidos serão povoados por 
pessoas muito velhas, com redes sociais de apoio menores, mais distantes 
e mais heterogéneas; diminuirá (ou estagnará) o investimento público nos 
sistemas de pensões, e aumentarão as relações laborais “non standard” 
com percursos e carreiras (trabalho / contributiva) fragmentadas, flexíveis, 
individualizadas, empreendedoras, desprotegidas  e com o risco de não 



83

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

serem robustas e suficientes para financiar o sistema de pensões para as 
necessidades presentes e futuras; as pessoas vão trabalhar até mais tarde, ou 
toda a vida, e a cronologização do percurso de vida será mais complexa e com 
a interligação entre tempos, até agora, separados (p.e., lazer e educação).

A par das projeções demográficas e socioeconómicas, as soluções 
tecnológicas e digitais vão consolidar a sua presença nos campos económico 
e social. Considerando, apenas, os resultados esperados dos projetos Horizon 
2020 integrados no Health and Care Cluster Projects, podemos imaginar que 
a saúde e o cuidado do envelhecimento terão uma configuração diferente, 
mais permeável à inovação tecnológica e digital. Nos próximos anos, a 
prestação de serviços de saúde e cuidado ao envelhecimento será mais 
integrada, centrada na pessoa (não na doença e no diagnóstico médico) e 
na comunidade de pertença (não nas organizações de saúde e cuidado), 
e impulsionadores de uma vida independente, autónoma, bem-estar, 
conforto, segurança, a participação e sentimento de pertença.

Adicionalmente, a ciência e a indústria andarão ‘de mãos dadas’ para 
encontrar aplicações (e implicações) económicas e sociais para as tecnologias, 
e que vão além das áreas da saúde e do cuidado. A título ilustrativo, citamos 
a descrição do World Economic Forum172 de uma tecnologia de Computação 
Espacial:

“Computação Espacial: a próxima grande inovação por trás da realidade 
virtual e aumentada. Imagine uma octogenária que vive independente 
e usa uma cadeira de rodas. Todos os objetos da sua casa estão mapeados 
digitalmente, a sua casa está equipada com sensores e objetos controlados 
através da internet, e, por fim, este controlo tem por base uma sobreposição do 
mapa digital dos objetos e da casa. Assim, quando ela se movimenta dentro da 
casa, as luzes acendem-se ou apagam, e o ambiente interior da casa adequa-se. 
A cadeira anda mais devagar se o seu gato se atravessar à frente. Quando chega 
à cozinha, as mesas movimentam-se para melhorar o seu acesso ao frigorífico 
ou despensa, para depois se recolherem automaticamente quando ela já não 
precisa. Quando ela cai da cadeira de rodas, ao deitar-se, o pavimento muda 
para a proteger e avisar os seus familiares e/ou serviços locais de proteção 
civil” (WEF, 2020c: 10) (tradução livre).

172 WEF, 2020.
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Neste contexto, o modelo do envelhecimento Smart Ageing está, e terá de 
estar, associado aos processos de transformação e inovação tecnológica 
e digital nos mundos da saúde e do cuidado das pessoas idosas, mas 
também da integração e comunicação entre sistemas, organizações, pessoas 
e objetos, e ao desenvolvimento de um envelhecimento sustentável e 
inclusivo, capaz de acautelar as novas relações socais de solidariedade inter-
geracional, idiossincrasias (identidades, estilos, sexualidades, consumos) 
e sociabilidades (atividades de grupo, participação social, lazer, turismo, 
educação, voluntariado).

No contexto dos modelos do Healthy e Active Ageing, o Smart Ageing 
deverá distinguir-se pela sua prioridade na comunidade de pertença e na 
participação da pessoa no envelhecimento, durante todo o percurso de 
vida.

Por outras palavras, o envelhecimento Smart Ageing será uma experiência 
coletiva e individual ao mesmo tempo, e as comunidades que envolvem as 
pessoas idosas terão recursos (nomeadamente um ecossistema) para assumir 
responsabilidades ativa na qualificação e valorização desta experiência, com 
uma visão de que algum dia todos vamos ser pessoas idosas.

O novo modelo assumirá as preocupações dos anteriores modelos com a 
sustentabilidade económica dos sistemas de saúde, cuidado e financiamento 
do envelhecimento dentro da conjuntura demográfica do “population 
momentum”, mas contará com a inovação tecnológica e digital e a 
comunidade de pertença aumentar a referência a vários e variados sistemas 
de produção de riqueza económica ou de participação na vida social.

O envelhecimento Smart Ageing ocorrerá em ambientes (Ageing-Firendly 
e Smart City), tanto urbanos como rurais, serão adaptados às diferentes 
condições do envelhecimento (Ageing in Place), para facilitar a participação 
das pessoas idosas na vida económica e social, tornando-a segura, 
confortável, ergonómica, significativa e rentável. Os espaços e lugares de 
vida serão mais acessíveis e a mobilidade entre eles mais rápida e autónoma, 
e a comunicação, monitorização, avaliação e assistência à distância 
complementaram a presença física das pessoas.
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Por fim, a educação terá um papel crucial para consolidar este modelo 
de envelhecimento, tanto a curto como a médio e longo prazos. A haver 
uma “mudança paradigmática”, ela só é possível se todos os stakeholders 
do envelhecimento Smart Ageing forem preparados, ao longo da vida, para 
adotar o modelo e, ao mesmo tempo, melhorá-lo e adequá-lo às necessidades 
e interesses emergentes; ou seja, reconstruí-lo. A educação será a garantia 
de que o modelo é sustentável e inclusivo, chegue a todas as pessoas, agora 
e depois.

Em suma, o envelhecimento Smart Ageing na Europa Global constituirá 
mais um modelo de reconstrução do envelhecimento, que manterá a 
tendência da complexificação das sociedades e economias modernas, 
influenciada pelo crescimento demográfico da população idosa, por um 
novo papel da comunidade, pela inovação tecnológica e digital, por uma 
produção económica baseada nas ligações entre ciência e indústria, por 
relações laborais “non standard” e por um financiamento fragmentado e 
desprotegido do envelhecimento, e pelos desafios globais.

Como modelo teórico, prático e político, o Smart Ageing poderá complementar 
e inovar, as posições ocupadas pelos modelos do Healthy Ageing e Active 
Ageing nos campos da investigação, intervenção e agenda política para 
as questões geriátricas e gerontológicas. Para tal, terá ainda de encontrar 
o espaço de afirmação das suas prioridades nestes campos, mantendo a 
abordagem pluriparadigmática que os têm caracterizado até hoje.
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Tempos de Inteligência 
Artificial, tempos de diálogos 

emergentes idoso-tecnologia*

Capítulo 5

A Quarta Revolução Industrial é sinónimo de turbulência e de mudanças disruptivas que 
percorrem toda a contemporaneidade e vaticinam um futuro de desafios emergentes em 
todos os setores da sociedade. O trabalho e os perfis laborais clássicos, as profissões que 
desde sempre configuraram o mundo da Segunda e Terceira Revoluções Industriais são 
“arrastados” em função das novas necessidades e dos novos mercados de trabalho, impondo-
se a adaptação das noções de trabalho, profissão e de emprego. Especialistas em IA e machine 
learning, especialistas em IoT, engenheiros de robótica, neuroengenheiros, especialistas em 
biorobótica, gerontotecnólogos, éticos científicos, assistentes virtuais/professores virtuais, 
entre outros, são exemplos de um mundo que se altera em velocidade de cruzeiro, modificando 
o espectro das necessidades de profissões e de profissionais no mundo atual do trabalho, das 
empresas e do próprio sistema social nas suas configurações mais globais e na especificidade. 
À Academia e às instituições de ensino superior exigem-se novas missões e desempenhos no 
século XXI, configuradas pela disrupção tecnológica, de consequências múltiplas a nível 
económico, científico, cultural e social.

Diálogos e interfaces idoso-tecnologia

Nestes tempos, nas sociedades mais desenvolvidas, fruto dos progressos 
económico, científico e tecnológico, têm vindo a ser criadas condições 
favoráveis ao aumento da longevidade. Esta caminhada faz-se já há bastante 

* Contribuição de Henrique Gil, Age.Comm-Instituto Politécnico de Castelo Branco. González e Rodríguez-
-Porrero, 2015.
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tempo em matéria de criação de infraestruturas de base tecnológica. 
Efetivamente, importa referir que as pessoas que hoje têm 65 anos convivem 
há décadas com as tecnologias e a Internet, reduzindo a limitação própria 
da idade, e estreitando cada vez mais a brecha digital idoso-tecnologia.173 

A década iniciada em 2000, marca a emergência da noção de “envelhecimento 
em atividade” ou “envelhecimento ativo”, desafio lançado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), entendido como um processo que se inicia cedo 
e acompanha as pessoas ao longo da vida, compreendendo essencialmente 
a otimização das condições de saúde, participação e segurança174. A lógica 
é a de implementar a ideia de um envelhecimento ativo e saudável, como 
fator de possibilidade da pessoa idosa permanecer autónoma e capaz de 
se bastar a si própria, com recurso a apoios diversos que, entre outros, 
podem ser de base tecnológica175. Deste modo, ao olhar-se o envelhecimento 
como possibilidade de transcendência do Ser Humano, abrem-se caminhos 
para o entendimento da longevidade como uma conquista da evolução 
tecnológica. 

O estudo de González e Rodríguez-Porrero (2015), ao abordar os interfaces 
idoso-tecnologia, pretende comprovar - com referência à realidade 
espanhola -  que em 2050 o número de idosos irá ultrapassar o das 
crianças, remetendo para a inevitabilidade de uma aposta consistente nos 
recursos tecnológicos de apoio aos processos de envelhecimento. Afirma-se 
também que, para além da questão económica, o recurso à teleassistência 
permitirá prolongar a autonomia do idoso e, desta forma, permanecer em 
sua casa mais tempo.176 Por outro lado, pode servir de apoio consistente 
ao cuidador informal que convive com o idoso, aumentando o controlo 
dos níveis de segurança e de apoio em situações de maior risco, ou mais 

173 Contribuição de Henrique Gil, Age.Comm-Instituto Politécnico de Castelo Branco. González e 
Rodríguez-Porrero, 2015.
174  Grupo de Coordenação do Plano de Auditoria Social et al, 2005.
175 Reporta-se aqui, pelo seu interesse, o projecto FRADE, em que investigadores da Fraunlofer AICOS e da 
Escola Superior de Enfermagem do Porto, desenvolveram uma solução tecnológica com recurso a sensores 
vestíveis, que vida detetar automaticamente quedas de idosos e prevenir as mesmas (https://24sapo.pt/
tecnologia/artigos/ptojeto-quer-detetar-acedido a 08/07/2020).
176 Deve entender-se por teleassistência, a modalidade de atendimento no domicílio, a pessoas idosas, de 
forma a garantir maior segurança e, quando em situação de sós, ou a maior parte do dia sem companhia.
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problemáticas. Aliás, e conforme referem Baura Ortega e Pérez177 “(…) qué 
decir de la Teleasistencia Domiciliaria, uno de los servicios más valorado 
por las Personas Mayores y de los que tienen mejor relación coste/benefício. 
Praticamente ningún mayor que tiene la Teleasistencia quiere perdela.”

Por outro lado, e em matéria de segurança, o investimento enorme 
realizado pelas empresas tem permitido um avanço muito significativo 
no desenvolvimento de plataformas e serviços que potencialmente são 
orientados para procura da satisfação e melhoria das condições de vida dos 
idosos.178

As questões de partida assumidas na introdução, remetem-nos no quadro 
das novas realidades, para o suscitar de um outro conjunto emergente, 
em relação aos efeitos efetivos do boom tecnológico: I) como será possível 
reduzir as limitações próprias da brecha (gap) digital?; II) que estratégias 
importa considerar para que haja um real aproveitamento dos   benefícios 
da tecnologia por parte dos idosos?; III) será a tecnologia uma resposta às 
necessidades que se colocam diariamente no envelhecimento humano?; IV) 
qual o impacto efetivo das tecnologias na longevidade?

Estas interrogantes têm condicionado e irão determinar as lógicas das 
políticas sociais europeias, da investigação académica e do investimento 
empresarial, no mercado da gerontotecnologia, cuja orientação fulcral 
é a de desenvolver medidas, com recurso à tecnologia, que permitam 
delinear orientações, no sentido de promover um efetivo envelhecimento 
ativo e saudável, como fator de possibilidade da pessoa idosa permanecer 
autónoma, independente e capaz de se bastar a si própria.

A investigação académica tem acompanhado desde sempre esta 
orientação179,  demonstrando que, na quase generalidade, as dificuldades 
e questões técnicas necessárias para uma boa utilização e optimização da 

177 Autores citados por González e Rodríguez-Porrero, 2015, p.145.
178 A especialista e diretora-gerente do Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas com Enfer-
medad de Alzheimer y Otras Demências, González Ingelmo (cit. por González e Rodríguez-Porrero,2015, 
p.147) refere que a tecnologia pode ser utilizada como uma ferramenta fundamental para a estimulação 
cognitiva de idosos com estas enfermidades, desde o ponto de vista lúdico e terapêutico, até à utilização 
domótica que permitirá uma vida com mais independência.
179 Carioca e Fernandes, 2019b.
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tecnologia foram consideradas prioritárias180, confirmando outros estudos 
já desenvolvidos.181 De facto, e como sublinha Páscoa (2017), cada vez mais 
são necessárias competências digitais para a realização de tarefas do dia-
a-dia, fundamentais para a infoinclusão, assumindo-se a relevância do 
recurso à Internet enquanto fonte de aprendizagens e a sua necessidade para 
a integração plena do indivíduo em contextos diversificados da sociedade 
actual. O oposto, uma existência numa sociedade infoexcluída, afasta-o das 
decisões importantes que a sociedade lhe coloca em todos os momentos da 
sua actividade pessoal e profissional.

No entanto, embora reconhecendo - e de acordo com Arenas (2019) - que a 
utilização da internet por parte do idoso aumenta a sua satisfação para com 
a vida, importa referir, pela relevância, outras soluções de base tecnológica, 
de matriz mais recente182, e entre elas, as redes de tecnologia móvel, que 
permitem ligar a habitação a todo o tipo de diapositivos, e oferecer serviços 
diversificados e inovadores, como a telemonitorização, em casa ou em 
centros de assistência, de qualquer tipo de patologias; a telereabilitação; a 
teleassistência para enfermidades diversas, ou a geolocalização de pessoas 
com demência graças à teleassistência móvel.183

As empresas de matriz tecnológica em articulação com diferentes 
organismos de direito público e/ou privado, têm assumido a importância 
real da necessidade de investimento na conceção de hardware e software, 
conscientes de que importa promover o desenvolvimento de interfaces 
amigáveis na tecnologia do computador e dos dispositivos móveis, de 
forma a permitir soluções de personalização adequadas à tipologia do idoso 
e ao seu quadro funcional. Por outro lado, e em matéria de segurança, o 
investimento enorme realizado pelas empresas tem permitido um avanço 
muito significativo no desenvolvimento de plataformas e serviços que 
potencialmente são orientados para procura da satisfação e melhoria das 
condições de vida do idosos. 

180  O estudo foi desenvolvido junto a uma comunidade de idosos (entre os 65 e os 82 anos), da Universidade 
Senior, sediada na instituição de ensino superior onde foi feita a investigação (Beja-Portugal).
181 Páscoa, 2017.
182  Cf. a empresa Tunstall Televida, instituição no setor da saúde social, cuja finalidade é desenvolver solu-
ções para   que o idoso possa viver de melhor forma no ambiente por ele escolhido.
183  González e Rodríguez-Porrero, 2015, p.173.
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O caminho e as trajetórias futuras começaram já a desenhar-se de forma 
consistente e no limiar dos tempos 4.0 as configurações tecnológicas de apoio 
ao idosos “saltam no tempo” e perturbam até a nossa imaginação, face à 
velocidade da mudança neste setor. E novas questões agitam o Ser Humano, 
porventura ainda não preparado para a dimensão da inovação emergente: 
I) estaremos conscientes da dimensão do fenómeno da robotização social e 
das suas implicações éticas e humanas entre o idoso? II) Estarão as nossas 
mentalidades preparadas para os possíveis choques e os dilemas éticos que 
se vão colocar?

Ou ainda mais ousadas: I) que acontecerá quando o Homem criar um digital 
twin de si próprio? II) E que consequências terá no envelhecimento e no Ser 
Humano? 

Dúvidas que ao Homem se irão certamente colocar e que, em nós próprios, 
são fonte de dúvidas e perturbação em cada passo mais nas nossas reflexões. 
E estaremos igualmente preparados para entender tudo isto e participar 
na mudança? Mudança que, para alguns, extremistas, poderá, em última 
instância terminar com o Antropoceno e a própria raça humana.

O gerontotecnólogo do mundo 4.0, perfil, competências, desafios

As exigências da Quarta Revolução Industrial

Na sociedade tecnológica emergente, são pertinentes as questões que 
configuram e exigem reflexão acerca da missão, das competências e dos 
desafios que se colocam ao profissional de gerontotecnologia. Novos 
tempos ditos da Quarta Revolução Industrial, que configuram o mundo 
4.0,184perante o qual uma nova visão e desafios irão certamente renovar 
todos os processos educativos e formativos no século XXI.

Tempos de mudança que justificam lógicas de formação do profissional em 
áreas específicas ligadas ao mundo digital e ao domínio das configurações 
próprias dos processos de envelhecimento. A especialização exigida 
pela modernização do sistema social e pelo seu ritmo vertiginoso de 
mudança e inovação, disruptivos, torna-se uma exigência constante, com 
184 Deve entender-se no contexto dos processos próprios da Quarta Revolução Industrial, que lhe confere 
corpo e substância e que, simultaneamente, lhe delimita e define as configurações.
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profundas implicações nas necessidades de uma formação ao longo da 
vida consistente e adaptada aos novos tempos e cenários evolutivos. Esta 
lógica, a da formação contínua, presente em qualquer profissional na 
contemporaneidade será, sem dúvida, um dos desafios sempre presentes 
na sua actividade profissional.

A sociedade dos inícios do século XXI é uma sociedade de profunda mudança 
e vai ser certamente muito diferente. Vivemos a inevitabilidade de novas 
escolhas, desafios e incertezas, que configuram uma nova era – a da Inteligência 
Artificial – e dos novos conceitos dela característicos. Neste contexto o sistema 
de educação–formação deverá, inevitavelmente, ser configurado de forma a 
ser possível responder às necessidades colectivas e individuais. Os ritmos 
serão em função da velocidade tecnológica e da mudança que ela impõe, 
numa lógica de just in time learning e continuous education.185  

Estas evidências colocam-nos uma questão de partida: como preparar este 
profissional para a sua missão na sociedade digital e em constante (re)
adaptação?

Face aos desafios que implicitamente são colocados por esta premissa emerge 
um quadro de reflexão. A sociedade digital é uma realidade irreversível e os 
seus efeitos uma inevitabilidade. A informação constitui-se, nesta conjuntura, 
como uma estrutura de poder e a principal fonte para a tomada de decisões. 
As redes sociais são hoje local de encontro de milhões de seres humanos, que 
navegam e transportam ideias. A sociedade digital está modificando a vida 
do ser humano, configurando novos papéis ao sistema social.

Por outro lado, a emergência da sociedade digital e os seus inputs na 
educação/formação impõem, logicamente, necessidades de uma formação 
estruturada e consistente de qualquer profissional, no pressuposto de que 
a sua formação profissional inicial e contínua deverá promover o perfil 
de competências que lhe permita tomar decisões alternativas, acerca da 
complexidade de situações características desta sociedade, eminentemente 
disruptiva e tecnológica.

A sociedade atual, do digital, da Inteligência Artificial e, muito recentemente, 

185 Melly,1997, p.66.
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da Quarta Revolução Industrial é, também, a sociedade dos palcos onde a 
intervenção de um profissional se evidencia e a aquisição de competências 
digitais é fundamental para todos os contextos em que desempenha a sua 
atividade. De facto, e na opinião de Páscoa186: “As TIC podem ser consideradas 
intergeracionais porque são capazes de interagir positivamente com todos 
os cidadãos, independentemente da sua faixa etária . (…)”. 

No mundo do telepoder em que o tempo se conta em nanosegundos, a vida 
e o Homem serão certamente diferentes, impondo ao profissional, uma 
intervenção mais ativa e a aquisição de competências digitais fundamentais 
para entender e enfrentar os desafios que se irão colocar nos contextos em 
que se desenvolve a sua actividade. Neste contexto, a matéria da aquisição 
e desenvolvimento de competências digitais e outras de futuro, assume-se 
como um paradigma fundamental na evolução humana e das sociedades. A 
este propósito Marques (2019)187 referia 

“A Quarta Revolução Industrial está a transformar a forma como vivemos 
e trabalhamos e, num futuro não longínquo, vai exigir novas competências, 
tendo em conta os novos empregos que vão surgir e a tantos outros que vão 
desaparecer por força da entrada da robótica, dos veículos autónomos ou 
da inteligência artificial nas nossas vidas. Mais de 1/3 das competências de 
trabalho que hoje são consideradas importantes terão mudado no futuro, 
o que exige, por um lado que as pessoas se mantenham constantemente 
actualizadas e se adaptem às mudanças e, por outro lado, que os líderes 
empresariais e os Governos sejam pró-ativos na melhoria das qualificações 
e na formação das pessoas”.

A sociedade do futuro vai ser certamente muito diferente. A discussão 
sobre os impactos que os sistemas de inteligência artificial virão a ter são 
hoje matéria de discussão acesa em todos os quadrantes à escala planetária. 
O estar à altura do desafio do digital deve constituir-se como uma 
prioridade para o cidadão comum e para qualquer profissional, que terão 
necessariamente de assumir uma atitude de mudança, fundamental para 
entender os processos de inovação e mudança.

186  Páscoa, 2017, p.126.
187  Jornal on-line da Porto Business School (http://news.pbs.up.pt/notícias/616/quais-sao-competencias-
-de-futuro).
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É uma nova visão do mundo e da ordem das coisas que parece caracterizar 
a transição de séculos, com evidência em sinais, como o são a globalização 
dos mercados, a diversidade e evolução dos valores e as mutações políticas 
que deverão ser entendidas no quadro das alterações económicas. As redes 
de comunicação, a interatividade sem limites geográficos ou culturais, a 
deslocalização que deu origem ao conceito de aldeia global e fez com que 
distâncias tenham desaparecido, as comunicações móveis 5G, são hoje 
realidades cuja evolução deixa antever uma verdadeira revolução.188 

Num mundo de disrupção tecnológica entende-se o papel que esta tendência 
do futuro deverá ter nos processos de formação inicial e contínua. Por outro 
lado, e na opinião de Arenas (2019) em referência ao ManpowerGroup,189 
líder mundial em estratégia de talento, qualquer profissional nas áreas 
da educação e da formação deve considerar como fundamental possuir 
formação consistente ao nível das soft skills e do que designa por Hybrid 
Talent Ecosystem, isto é, a capacidade de saber planificar e gerir projectos 
de investigação-ação-intervenção, suportado em lógicas de trabalho 
cooperativo.

Tendências para o futuro no emprego, que devem ser assumidas e suportadas 
por uma lógica de consciência reflexiva do profissional, fundamental 
quando pensamos no educação/formação do futuro e para o futuro. Tempos 
de mudança, que criam a necessidade de um novo know how, de forma a 
permitir ao indivíduo fazer face às transformações sociais globais, em 
que as tecnologias provocam profundas mudanças, que enquadram uma 
nova era. Na economia do saber os sistemas de educação e formação serão 
confrontados com novos desafios, o que implicará um renovar permanente 
do conhecimento, numa lógica de formação ao longo da vida.

Estas questões devem ser equacionadas por qualquer profissional, 
implicando da sua parte a aquisição e desenvolvimento de competências, 
no sentido de um melhor desempenho profissional. Assume-se assim, que a 
formação ao longo da vida é hoje assumida como fundamental em qualquer 
profissão. E reconhece-se que a suposta eficácia e eficiência dos sistemas 

188  Schwab e Davis, 2019.
189  Revista EL País Retina, nº17 Junho, 2019.
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de educação e formação dependem, em grande parte, do profissional, 
exigindo-se do mesmo a capacidade não só de refletir acerca dos problemas 
existentes, mas também de os resolver, contribuindo para a transformação 
das instituições sociais, económicas e políticas, nesta nova era.

Missão, perfil e competências do profissional

Numa sociedade em constante mutação económica, política e social o direito 
à formação ao longo da vida fez aumentar exponencialmente o número de 
pessoas instruídas, pelo que atualmente já não basta andar na escola para 
assegurar o futuro. Um dos dilemas da escola atual passou a ser o educar 
das gerações para a mudança face ao trabalho e à vida em geral, numa 
sociedade globalizada, imersa no desenvolvimento tecnológico, que afeta 
todas as dinâmicas próprias da mesma.

A nova escola e a nova educação, emergentes e com valências próprias 
de uma sociedade diferente, pois “(…)  La sociedade en la que están 
inmersos los jovenes de hoy se caracteriza por la sobreabundância de 
información, la inmediatez, la comunicación instantânea y constante, las 
ânsias de creatividad y autonomia, y los grandes deseos de innovación 
y vanguardismo. Lógicamente la nueva educación-de acuerdo com esta 
realidade-va en línea de satisfazer esos anhelos.190 

Neste contexto, é suposto que a educação mobilize saberes, desenvolva 
capacidades, permita uma melhor compreensão da realidade, proporcione 
o envolvimento, a participação igualitária, a intervenção crítica no mundo 
globalizado. Nesta linha de pensamento, parece impor-se cada vez mais, o 
conceito de educação/formação ao longo da vida, equacionado este como 
uma função essencial das instituições, implicando da parte destas uma 
permanente disponibilização de recursos, de forma a permitir a aquisição 
e desenvolvimento de competências,191 para um efetivo desenvolvimento 
profissional e interface com a comunidade. 

Nestes palcos do sistema social e organizacional, as questões da formação ao 

190 Espot e Nubiola, 2019, p.111.
191 O conceito ” competência” deve assumir o significado proposto por Sevillano García (2009), referindo que o  
mesmo supõe “valores, actitudes y motivaciones, además de conocimientos, habilidades y destrezas, todo forman-
do parte del ser integral que es la persona, uma persona inserta en un determinado contexto, en el que participa e 
interactua, considerando también que aprende de manera constante y progressiva a lo largo de toda su vida” (p.7).
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longo da vida de qualquer profissional, assumem uma dimensão prioritária 
no quadro dos processos de inovação e de mudança, justificáveis em função 
de dois fatores: I) as limitações, geralmente identificadas na formação inicial 
que não permitem ao profissional dar resposta aos problemas que surgem 
na prática quotidiana dos contextos em que desenvolvem as suas práticas 
profissionais; II) as necessidades constantes de atualização em função da 
evolução do conhecimento, resultantes de um mundo em transformação 
constante que exige permanentes upgrades, com implicações diretas nas 
técnicas de trabalho.

Estas questões influenciam as práticas profissionais. Estas premissas 
remetem para uma análise mais profunda acerca do seu papel face aos 
desafios do paradigma emergente veiculado pela sociedade do digital. 
Nesta lógica assumimos a importância do reconhecer as lacunas de formação 
inicial, relativamente à aquisição/desenvolvimento de competências em 
áreas diversificadas no domínio da tecnologia, com evidentes implicações 
nas suas práticas profissionais.

A questão remete-nos para as atuais lógicas da educação e formação. 
À Escola, no seu sentido amplo, são hoje colocados novos desafios, 
configurados pela emergência dos novos suportes de base tecnológica. A 
lógica da inovação e da mudança constituem fundamento para reconhecer 
a necessidade de promover alterações ao nível dos processos de formação 
inicial. Consequentemente, importa considerar as necessidades de uma 
Escola que terá de (re) orientar as suas lógicas, as suas valências e os seus 
desenhos curriculares em função da mudança, da nova realidade, resultantes 
da emergência da sociedade cognitiva, na qual continuamente se aprende 
e ensina.

Esta é, em nossa opinião, a lógica que deve presidir ao currículo de 
formação do gerontotecnólogo. Um desenho que permita o acesso ao 
domínio de técnicas e instrumentos que permitam ao profissional adequar 
as suas atitudes e conhecimentos à emergência da nova sociedade e ao 
desenvolvimento tecnológico contínuo. 

Nesta lógica, e em nossa opinião, o mesmo deverá adquirir e desenvolver 
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competências de matriz genérica e especifica que lhe permitam participar 
nos processos de mudança social e institucional, nos contextos em que 
desenvolvem a sua atividade profissional; reconhecer a especificidade dos 
processos de mudança e da construção do novo, face à inovação tecnológica 
e social e aceitar a diversidade de desafios emergentes, fazendo parte 
da solução dos mesmos; e, igualmente, compreender que o papel que 
desempenha implica a atualização contínua de conhecimentos, de forma a 
entender as dinâmicas próprias da nova sociedade.

Estas questões são objecto de renovadas reflexões192 que abordam estas 
questões de forma aprofundada, colocando a tónica na relevância da 
competência digital na formação de qualquer profissional. O quadro 
contextual identificado e os estudos referenciados permitem-nos elaborar o 
perfil de competências (figura 8):

Figura 8 - Perfil de Competências do Gerontotecnólogo

Soft skills

-  Competências colaborativas, que permitam a formação integral 
do sujeito, de forma a saber participar de forma colaborativa num 
determinado contexto, com os demais pares;

- Competências atitudinais, que permitam entender o fenómeno 
tecnológico, as suas implicações e controlar os efeitos negativos da 
utilização sem análise;

- Competências sociais e emocionais (soft skills) que lhe permitem 
entender, ser colaborativos e realizar um trabalho mais profundo nos 
contextos em que desenvolvem a sua actividade.

- Competências de gestão, que lhe permitam saber capacitar as instituições 
para a conceção, desenvolvimento e monitorização de projectos. 

Hard skills

  - Competências para avaliar problemas de envelhecimento, qualidade 
de vida e bem-estar nas populações idosas;

192 Porto Business School, 2018; School Education Gateway, 2017.
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Hard skills

  - Competências para conhecer a tipologia diferenciada dos equipamentos 
de apoio a idosos;

- Competências para conhecer as políticas de apoio à população idosa 
em Portugal e na União Europeia, nomeadamente, os sistemas de 
solidariedade social e de saúde193;

- Competências para saber intervir na comunidade, junto dos idosos e 
prestadores de cuidados (formais e informais);

- Competências para compreender a relevância da cultura digital no seu 
percurso profissional e na sua actividade diária pessoal e profissional; 

- Competências de postura crítica, de análise e de adaptação dos 
meios tecnológicos aos contextos em que desenvolve a sua actividade 
profissional

- Competências no domínio da tecnologia e das suas plataformas e 
suportes que permitam o domínio das técnicas para um maior apoio 
na sua actividade profissional em geral, em todos os ciclos de vida do 
cidadão, das comunidades e das famílias;

- Competências que lhe permitam ser um supervisor da utilização de 
computadores entre os idosos;

- Competências de programação,  a nova linguagem universal que 
prepara para os desafios do futuro;

- Competências no domínio da tecnologia que lhe permitam compreender 
o trabalho colaborativo em rede;

- Competências na análise e avaliação dos recursos tecnológicos utilizados 
nos contextos de trabalho;

- Competências ao nível do conhecimento atualizado de projectos 
nacionais e internacionais,.

Fonte: Elaboração própria, 2020.193

O assumir estas evidências e a sua inevitabilidade impõem-nos o educar 
da atitude. Atitude face à mudança inovadora, de matriz tecnológica, 

193 Figueiredo et al. (s/d).
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“mergulhados” já no mundo 4.0.Torna-se óbvio que, para assumir esta 
atitude de mudança, implica adquirir formação, formação essa que não se 
reduz à falta de conhecimentos técnico-científicos mas, fundamentalmente, 
se centra nas suas atitudes perante a mudança.

Em termos das práticas profissionais e dos contextos em que elas se 
desenham, a intensidade dos discursos mediáticos e os novos interfaces 
estão a provocar profundas alterações nas formas de comunicar e de 
questionar. A mudança dos hábitos e dos processos mentais impostos pela 
cultura digital exigem, a qualquer profissional, uma reflexão constante 
acerca destes processos, que entendam a necessidade de, urgentemente, 
desenvolverem formação na vertente da utilização da tecnologia e dos 
suportes digitais.

Gerontotecnologia

Ensaio a propósito do conceito

A relevância do conceito, eminentemente emergente na contemporanei-
dade, mereceu-nos a atenção e a exigência da colaboração de especialistas 
nesta matéria. O ensaio que se segue documenta a visão e as pesquisas da 
Academia, percorrendo territórios ousados, perfeitamente identificados e 
de pertença dos tempos do presente e do futuro.

Gerontecnologia: a complexidade, as polivalências 
e multidisciplinaridades de um conceito

Henrique Gil

Age.Comm – Instituto Politécnico de Castelo Branco

Conceito de Gerontecnologia: uma proposta em sentido lato

Quando se tem o objetivo de se apresentar um dado conceito é comum 
recorrer-se à sua etimologia de forma a tornar mais claro o seu âmbito de 
ação e a sua operacionalização prática e funcional. Em Portugal, o dicionário 
digital Priberam costuma ser a ferramenta mais utilizada na procura de 
palavras e dos seus significados mas, no caso da palavra «Gerontecnologia», 
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o resultado foi nulo: «palavra não encontrada». Não existindo uma definição 
no dicionário, procede-se à decomposição da palavra que, no caso presente, 
se trata de uma ação fácil: «gerontologia+tecnologia». Apesar de este termo 
não fazer parte da língua Portuguesa, como já referido, a sua origem 
remonta à década de 80 do século XX com referências para a Universidade 
de Eindhoven na Holanda e também para a Universidade de West Point dos 
Estados Unidos (Antunes, Santos, Oliveira, Bertolini, Nishida, Oliveira & 
Lucena, 2019) que teve como objetivo constituir uma área científica associada 
à investigação, ao desenvolvimento e à conceção de novas tecnologias 
com o intuito de poderem melhorar a qualidade de vida dos adultos mais 
idosos. Como vêm afirmando Bourma, Fozard, Bouwhuis e Taipale (2007), a 
gerontecnologia surge como consequência do incremento do envelhecimento 
e da dinâmica associada ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 
tecnologias e a sua consequente profusão numa sociedade cada vez mais 
globalizada e digital. Neste sentido, a gerontecnologia tenta ser capaz de 
estabelecer uma ponte e uma proximidade interativa entre os adultos mais 
idosos e as tecnologias digitais. E, como ainda acrescenta Plaza (2011), a 
gerontecnologia deve ser ainda encarada como sendo uma via para tornar a 
sociedade mais inclusiva.

O crescimento da taxa de envelhecimento tem vindo a ser reconhecida e 
acompanhada por diversos países e, em particular pela União Europeia, 
tendo-se começado a tomar iniciativas para que as tecnologias digitais 
sejam encaradas como novas e diferentes oportunidades para um melhor 
envelhecimento e qualidade de vida dos adultos mais idosos. Estas 
diferentes e novas oportunidades estão relacionadas com o aparecimento 
de novos dispositivos digitais, cada vez mais sofisticados, mas também pela 
grande diversidade de plataformas e de aplicações digitais, vulgarmente 
conhecidas como ‘Apps’. Em suma, a gerontecnologia tem como principais 
objetivos encontrar pontos de contacto que permitam que as tecnologias 
digitais melhorem o processo de envelhecimento, a qualidade de vida e a 
participação cívica dos adultos mais idosos (De La Torre, Morales & Quiroz, 
2015). Para o efeito, o que importa sublinhar são as pessoas (neste caso os 
adultos mais idosos), isto é, serão as pessoas a assumirem a prioridade e o 
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centro de ação no sentido da tecnologia constituir uma função secundária, 
como suporte, em poder apresentar propostas e/ou respostas às solicitações 
dos adultos mais idosos. Ou seja, como refere Rodeschini (2011, p. 523): “We 
need to move away from looking at tecnology’s technical potential, to look 
at the use of technology by elderley people.” 

Conhecer e perceber as necessidades dos adultos mais idosos e quais as 
valências associadas como, por exemplo, a preservação da sua independência 
e da sua autonomia, das suas necessidades ao nível da comunicação, a 
aprendizagem ao logo da vida, entre outras. Contudo, quando se comparam 
os jovens e os adultos mais idosos, no âmbito das tecnologias digitais, há a 
consciência de que para os jovens as tecnologias digitais já existiam quando 
nasceram, tendo realizado todas as suas atividades e rotinas diárias numa 
ambiência tecnológico-digital que lhes é totalmente e intrinsecamente 
familiar e totalmente contextualizada. Em sentido oposto, os adultos mais 
idosos tiveram que se vir acomodando a este novo ecossistema digital 
não tendo havido medidas que providenciassem e facilitassem essa 
acomodação. E, ainda como é referido por Cohen-Mansfield e Biddison 
(2007), a infoinclusão dos idosos é fundamental para o sentido de pertença 
e da sua aceitação social. 

Para os adultos mais idosos, o contexto digital, inclui componentes e 
variáveis que vão dos domínios fisiológicos aos domínios psicológicos e 
sociais que têm, por sua vez, implicações no design e conceção dos recursos 
digitais. Neste particular, Bourma, Fozard, Bouwhuis e Taipale (2007, p. 193) 
enfatizam os domínios onde as tecnologias poderão ter um maior impacto: 
“health and self-esteem; the home environment; mobility and transport; 
information, communication and governance; work and leisure.” Estas 
valências são corroboradas pela investigação realizada por Antunes, Santos, 
Oliveira, Bertolini, Nishida, Oliveira e Lucena (2019) que identificaram oito 
eixos onde a gerontecnologia é um fator essencial e primordial para uma 
melhor envelhecimento dos adultos mais idosos, tendo em consideração as 
publicações científicas que foram pesquisadas: o 1.º eixo está associado à 
Mobilidade e à Motricidade com 16,2% das publicações, emergindo neste eixo 
a importância da tecnologia como um elemento essencial na infraestrutura 



102

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

residencial; o 2.º eixo, com 15,3% das publicações, identificou a variável 
Ambiente associada à autonomia como factor essencial para a realização das 
atividades das rotinas diárias dos adultos mais idosos; O 3.º eixo corresponde 
aos Cuidados Comunitários, também com 15,3% das publicações, onde está 
incluída a robótica e as questões direcionadas para os cuidados de saúde; no 
4.º eixo, correspondente às Capacidades Sensoriais e Cognitivas, com 10,8% 
das publicações, há a referência às questões associadas às perdas no domínio 
cognitivo e sensorial, destacando as vantagens dos jogos de computadores, 
numa perspetiva de exergames e de serious games; ao nível do 5.º eixo, com 
9,9% das publicações identificou-se o Design e a Ergonomia, no sentido 
da gerontecnologia poder dar um contributo para o incremento da auto-
suficiência para gerar um melhor conforto e segurança dos adultos mais 
idosos; no 6.º eixo, com 9% das publicações, identificaram-se as Tendências 
e Perspetivas no sentido da gerontecnologia poder dar suporte a um futuro 
mais inclusivo e, ao mesmo tempo, considerar a gerontecnologia como um 
investimento sustentável no futuro; em relação ao 7.º eixo, que recolheu 
8,1% das publicações, foram identificadas as Atividades de Vida Diária, 
no sentido mais geral do termo; para o 8.º eixo, com 6,3% das publicações, 
emergiu a Saúde Móvel onde se pode incluir o conceito mais generalizado 
associado à e-Saúde ou Tele-Saúde; no 9.º eixo associado às Tecnologias 
da Informação e da Comunicação, com 5,4% das publicações, apresentam 
uma prevalência associada às questões relacionadas com as demências e 
as redes sociais digitais; por último, no 10.º eixo, com 3,6% das publicações 
remete para as Tecnologias Assistivas de forma a permitirem uma melhor 
inclusão social ao reduzirem as incapacidades dos adultos mais idosos. Esta 
mutiplicidade de eixos é facilmente sustentada pelo facto do processo de 
envelhecimento ser realizado no singular e nele estarem contidos diferentes 
pontos de vista, diferentes vivências e experiências de vida que incluem 
as áreas políticas, sociais, religiosas, emocionais, clínicas… e também 
tecnológicas (Micera, Bonato & Tamura, 2008). 

Atendendo às polivalências e multidisciplinaridades do conceito de geron-
tecnologia, sente-se a necessidade de se construir uma economia da longe-
vidade, como afirma Felix (2018), dado que já existem e virão a existir cada 
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vez mais todo um conjunto de atividades económicas direcionadas para a 
produção de mercadorias, produtos e serviços direcionados para os adultos 
mais idosos (Beblavý, Marconi & Maselli, 2015). Este ponto de vista está 
sustentado no que se convencionou chamar de Silver Economy, em especial, 
no seio da União Europeia. Pois, esta aposta só poderá trazer benefícios 
para todos, não somente para os adultos mais idosos mas para a população 
em geral porque existem dados de que quem usa mais a tecnologia nos cui-
dados tende a trabalhar por um maior período de tempo pelo facto da esti-
mulação cognitiva ser em maior grau (Schneider, Allen Demmers, Flamand, 
Massé-Alarie & Beaulieu, 2016). Neste sentido, os adultos mais idosos po-
derão continuar a trabalhar no ativo fazendo com que haja uma diminuição 
na sobrecarga financeira dos serviços de segurança social e de pensões. Por 
essa razão, Cohen-Mansfield e Biddison (2007) referem a necessidade dos 
cuidadores, em particular, terem conhecimento das propostas e/ou soluções 
tecnológico-digitais para que estas possam ultrapassar constrangimentos fi-
nanceiros e possam ser efetivamente utilizadas junto dos adultos mais ido-
sos no âmbito das suas atividades e rotinas diárias incrementando a sua 
autonomia e indepedência podendo fomentar-se o outro conceito de Ageing 
in Place. Por essa razão, Chen e Chan (2013) advertem para a necessidade 
de se divulgarem experiências e resultados já apurados com as tecnologias 
digitais junto dos adultos mais idosos.

Modelos e propostas para a aceitação das tecnologias

Apesar do sentimento positivo associado aos potenciais das tecnologias 
digitais, não basta que estas tecnologias existam e estejam disponíveis 
mas, antes de mais, é importante e fundamental que os adultos mais 
idosos mostrem vontade para as utilizar. Neste particular, referem-se 
as afirmações de Lee e Coughlin (2015) e de Merkel e Enste (2015) que 
referem o facto de diferentes investigações terem vindo a evidenciar que 
os adultos mais idosos não mostram uma grande vontade em aceitar e em 
usar as tecnologias digitais. No mesmo sentido, Piau, Campo, Rumeau, 
Vellas e Nourhashemi (2014, p. 97), também afirmam que as tecnologias 
podem constituir um enorme possibilidade para uma melhor qualidade 
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de vida dos adultos mais idosos se algumas barreiras forem ultrapassadas: 
“complexity of the technologies (installation, training, maintenance, lack 
of interconnectivity between the different systems and interoperability to 
guarantee continuity of information), high costs, low acceptance from end-
users (usability, intrusiveness), inadequate comprehension of user needs, 
and someitimes ethical issues.” 

Uma via para se poder ultrapassar este forte constrangimento é apresentado 
por Merkel e Kucharski (2019) ao referirem o conceito de Participatory 
Design dado tratar-se de uma metodologia que promove de forma direta o 
envolvimento dos potenciais utilizadores num processo de inovação. Como 
já era acrescentado por Spinuzzi (2005), este conceito assenta no paradigma 
construtivista onde o centro de todo o processo está situado em torno do 
utilizador. De acordo com o Participatory Design é concedido totalmente 
empoderamento aos adultos mais idosos para poderem discutir e propor 
alterações num processo dinâmico e pró-ativo e, ao mesmo tempo, são 
removidos potenciais estereótipos associados ao idadismo. Em síntese, 
apoia-se o ponto de vista de Merkel e Kucharski (2019), ao se tornarem os 
adultos mais idosos como verdadeiros pares entre todos os especialistas 
que componham a equipa de investigação/design das propostas digitais. 
Porque os maiores especialistas são os adultos mais idosos e só eles é que 
possuem o entendimento do real impacto dessas tecnologias digitais, uma 
vez que são os adultos mais idosos que vivenciam, na primeira pessoa, 
as dificuldades e os declínios e perdas decorrentes do seu processo de 
envelhecimento (Bock, Engelhard, Guardiera, Allmer & Kleinert, 2008). 
Contudo, Piau, Campo, Rumeau, Vellas e Nourhashemi (2014 Piau, Campo, 
Rumeau, Vellas e Nourhashemi (2014, p. 109) referem a necessidade de 
também se envolverem os cuidadores formais “to avoid a gap between 
expert beliefs and end users’.” Nesta mesma perspetiva de abordagem é 
usualmente referenciado o Universal Design e o Inclusive Design que, apesar 
de cada um destes conceitos possuir caraterísticas próprias, por uma questão 
de facilitação, pode-se afirmar que ambos possuem uma estreita relação e 
que, em muitos casos, se torna difícil distingui-los de forma clara. Como 
referem Chen e  Chan (2014, p. 636): “In the context of inclusive design 
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or universal design, researchers or product designers have addressed the 
importance of uderstanding a range of capabilities and needs of potential 
users, to ensure that the products, services or environments are flexible to 
be used by them with no limitation.”

Neste contexto, têm sido realizadas diversas investigações baseadas nos 
já conhecidos modelos associados à aceitação das tecnologias: Technology 
Acceptance Model (TAM) da autoria de Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) e 
a Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) da autoria 
de Venkatesh, Morris, Davis e Davis (2003). De forma muito sintética, 
o TAM enfatiza os fatores atitudinais  relacionados com a aceitação da 
tecnologia com a perceção de utilidade e a respetiva utilização prática das 
tecnologias. Em relação à UTAUT é dado destaque a três determinantes para 
o uso das tecnologias (as expetativas de performance, o esforço dispendido 
e a influência social) conjugadas com quatro variáveis: género, idade, 
experiência e predisposição para o uso.

Por seu turno, Chen e Chan (2013), aplicaram de forma adapatda os 
modelos TAM e UTAUT e chegaram à conclusão que a sensação de uma 
utilização e/ou aplicação útil das tecnologias digitais é o que os adultos mais 
idosos realçam como sendo o mais importante devido ao sentido prático e 
imediato do qual podem diretamente usufruir. Neste sentido, é importante 
comparar e demonstrar que com as tecnologias digitais os resultados da sua 
utilização podem ser efetivamente mais frutuosos. Por outro lado, o facto 
dos outros poderem observar que os adultos mais idosos são capazes de 
utilizar de forma correta as tecnologias digitais aumenta-lhes a auto-estima 
pelo facto de sentirem que melhoram a sua imagem social perante os outros. 
A Figura 9 sintetisa e sistematisa as conclusões da investigação de Chen e 
Chan (2013) que vão ao encontro dos modelos TAM e UTAUT, com algumas 
especificações. 
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Figura 9 - The ground model based on qualitative data
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Fonte: Chen & Chan, 2013

Na opinião de Chen e Chan (2013, p. 4661): “if modern technology can be 
adapted to meet the specific needs of older individuals (like knowledge 
acquisition, social nteraction, health care needs) as well as be designed to 
be flexible enough to be used by elderly with no limitations regarding to 
disabilities or circumstances.” Pois, quanto maior for a confiança maior 
será a extensão do uso das tecnologias digitais por parte dos adultos mais 
idosos.

Conclusões e prospetivas para a adoção da gerontecnologia

Apesar do sentimento generalizado e amplamente consensual dos efeitos 
positivos de uma maior infoinclusão dos adultos mais idosos, a realidade 
parece não estar a corresponder de forma efetiva. Uma das razões pode estar 
na base do envelhecimento, apesar de ocorrer de uma forma universal e 
contínua, a forma de envelhecer tem contornos eminentemente individuais 
e em diferentes níveis. Neste sentido, a gerontecnologia e as suas áreas 
científicas associadas, devem ter o maior conhecimento possível acerca 
da forma como as pessoas envelhecem e quais as consequências deste 
processo, assim como, as mudanças que se vão operando e que modificam 
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e alteram a forma como interagem com os equipamentos, ambientes e 
produtos e, por esta ordem de razões, a tecnologia deve estar num processo 
de adaptação constante e permanente de forma a conseguir-se adaptar às 
pessoas e às suas mudanças (Odebrecht, Gonçalves & Sell, 2007). Se tal não 
for devidamente salvaguardado, como advertia já há alguns anos Papaléo 
(1996), a tecnologia pode tornar-se num elemento segregador em vez de 
ser um elemento agregador, tornando-as supostamente incapazes para a 
realização de tarefas consideradas elementares implicando num decréscimo 
de autonomia e de independência, promovendo para um maior isolamento 
e solidão das pessoas adultas mais idosas. No entanto, é também importante 
assinalar e apelar para que os adultos mais idosos também façam um 
esforço no sentido de se poderem adaptar às mudanças, tanto no que diz 
respeito aquelas que se continuam a operar no processo de envelhecimento 
como nas mudanças tecnológicas que são constantes, assumindo-se que 
tudo isto acontece ao mesmo tempo numa dinâmica entre o indivíduo e o 
ambiente.

Como é referido por Bronswijk, Bouma, Fozard, Hearns, Davison e Tuan 
(2009, p. 4) a gerontecnologia deve ser assumida como um elemento decisivo 
para a “social sustainability as it is concerned with technologically-based 
products, services and environments that improve the functioning and 
quality of life.” Ainda na opinião de Bronswijk, Bouma, Fozard, Hearns, 
Davison e Tuan (2009, p. 8), como também se tem vindo a corroborar por 
outros autores já referenciados, a gerontecnologia não é uma disciplina ou 
área independente, “its theoretical base is formed from the cross-fertilization 
of gerontology (scientific study of aging) and technology (engineering 
sciences) disciplines.” Por esta ordem de razões, torna-se imperativo 
que os especialistas de diferentes áreas tenham que colaborar e partilhar 
conhecimentos e capacidades não esquecendo que devem incluir em todo 
o processo os adultos mais idosos no sentido de tornarem as tecnologias 
úteis e com um sentido prático. Neste particular, é importante não esquecer 
a necessidade de espaços de formação para os adultos mais idosos, com 
uma metodologia flexível e com uma grande proximidade emocional por 
parte dos formadores que devem ter uma postura mais centrada num 
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aconselhamento e não tanto numa postura mais tradicional de ensino 
(Fozard, Rietsema, Bouma & Graafmans, 2000). Na opinião de Cohen-
Mansfield e Biddison (2007, 14-15) existe uma confluência de fatores: “In 
addition to fitting their needs and abilities, having an appropriate training 
and support system, the older person needs to be convinced that technology 
benefits will be worth the monetary, cognitive, and physical costs.” E, ao 
mesmo tempo, encontrar estratégias que estimulem o sucesso dos adultos 
mais idosos evitando qualquer possibilidade (ou minimizando ao máximo) 
de erro ou de fracasso. Para o efeito, Chen e Chan (2014, p. 648): “Guidance 
must be given in a positive and encouraged manner that makes them feel 
like they are expected to perform successfully.”

Em suma, apesar de se compreender que o conceito de gerontecnologia é 
complexo e polivalente acrescido pelo facto deste termo ainda não fazer parte 
do Dicionário da Língua Portuguesa (o que demonstra uma lacuna gritante 
e uma potencial falta de interesse político e social em Portugal) porque 
parece nada se fazer neste âmbito, os produtos e/ou recursos digitais serão 
mais fáceis de se obterem do que à partida se poderá imaginar. Para o efeito, 
apresenta-se a sugestão de Cohen-Mansfield e Biddison (2007, 16): “These 
advances do not require major technological break-thoughts, but rather the 
careful adaptation of existing knowledge to the specifications of elderly users 
and encouragement of policies that will promote technology development 
and use.” Ou seja, será a utilização de atuais recursos digitais existentes 
que, após as adaptações necessárias para os fins que forem delineados 
virão a ser utilizados pelos adultos mais idosos. Uma vez mais se acentua 
a importância dos utilizadores em detrimento de um investimento mais 
evidente e mais profundo na busca de soluções digitais mais sofisticadas: 
em primeiro plano deverão estar os utilizadores e, em segundo plano, as 
tecnologias as quais deverão adaptar-se e servir os utilizadores. 

Este é um processo que será sempre inacabado porque as tecnologias de 
hoje serão diferentes (muito diferentes) das tecnologias que surgirão já nos 
próximos 3 a 5 anos e, de forma semelhante, os adultos idosos também 
serão diferentes dado que os ambientes e as rotinas também se modificam 
(a atual pandemia da Covid-19 é um exemplo concreto). Neste sentido, 
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corrobora-se a opinião apresentada por, Bourma, Fozard, Bouwhuis e 
Taipale (2007, p. 195): “We will have to find out what Technologies are or 
will become available as tools for realizing their ambitions, meeting their 
needs, improving their health, and otherwise furthering their chosen life.” 
O sucesso da gerontecnologia não vai residir em novos e melhores recursos 
digitais mas antes no efetivos e reais benefícios que podem trazer para o 
incremento da qualidade de vida e do processo de envelhecimento dos 
adultos mais idosos. Como já afirmado por Xie (2007), uma atitude positiva 
em relação ao processo de envelhecimento tem apresentado uma correlação 
direta relativamente à adoção e utilização das tecnologias digitais pelos 
adultos mais idosos.

Estando identificados os perfis dos adultos mais idosos que mais facilmente 
acedem e utilizam as tecnologias digitais, tal como comprovado por Chen e 
Chan (2014), como se tratando de adultos mais idosos com níveis económicos 
mais elevados, com uma maior auto-estima, com rotinas que incluem 
maiores relações interpessoais e sociais e ainda com níveis superiores de 
escolaridade, a gerontecnologia deverá incidir sobre aqueles adultos mais 
idosos que não correspondem a este tipo de perfil. 

Ensino Superior, novas missões no apoio à pessoa idosa?

Ao refletir a lógica que suporta o ensino superior, assume-se que tem 
sido feita uma aposta vincada na construção de uma identidade própria 
em matéria de investigação, fundamentada com base nos seus objetivos 
orientadores, entendidos no contexto do desenvolvimento regional, com 
um sentido de aplicada e experimental. Este pressuposto implica que seja 
assegurada uma ligação com a sociedade local e empresarial, o que se 
alcança com a valorização do papel da instituição enquanto «vértice de uma 
comunidade ativa e fortemente articulada (…)”194 

Nesta linha de pensamento, os objetivos para a investigação e a inovação 
no ensino superior caracterizam-se pela importância e pertinência que 
adquirem para o desenvolvimento local, regional, nacional e internacional, 
tendo em conta a satisfação das necessidades no domínio tecnológico, 

194 Reis, 2000, cit. por Carioca e Gonçalves, 2006.
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educacional e no setor de serviços, e a transferência de tecnologia e saber 
para as empresas e meio envolvente.

Igualmente, as dinâmicas próprias do Desenvolvimento Local justificam as 
lógicas de investigação nas instituições, processo fortemente associado aos 
interfaces com a comunidade e com a intervenção na mesma. A este propósito, 
diversos autores195 afirmam e contextualizam o compromisso social das 
instituições de ensino superior com a comunidade envolvente. Villa et al.196 
nesta linha de pensamento, e em relação à dimensão relação da universidade 
com o meio, referem que a sociedade tem um impacto reconhecido no meio 
em que se insere, fruto dos processos de formação de profissionais e lideres, 
assumindo-se ela própria um ator social, que propicia a transferência de 
conhecimento e uma ligação forte ao meio empresarial.

As instituições de ensino superior são elementos privilegiados para a 
promoção de parcerias e de inovação nos territórios, dado que congregam 
em si um número cada vez maior de atores sociais, fruto das exigências 
colocadas sobre o processo educativo e ao posicionamento das suas 
escolas na comunidade, consideradas até um prolongamento da mesma. 
A aproximação ao terreno, nomeadamente aos contextos de trabalho e aos 
desafios e problemáticas dos mesmos, registou um impulso evidente a partir 
dos anos 80  a nível europeu, no sentido de uma maior ligação entre a oferta 
formativa e a investigação disponibilizados e a comunidade e seus atores 
sociais, concretizado em especial, através das parcerias com a indústria. 
Neste contexto, a investigação científica tem um papel fundamental, na 
melhoria das políticas e das práticas, através de uma metodologia baseada 
na análise de necessidades reais da comunidade em que se inserem as 
instituições.

À Escola, no seu sentido amplo, e às instituições de ensino superior 
em particular, são hoje colocados novos desafios, configurados pela 
emergência dos novos suportes de matriz tecnológica que configuram 
novos paradigmas. Um desafio prioritário é, certamente, a abertura das 
instituições a uma missão de sustentabilidade local e regional, que assuma 

195  Velasco, 2013; Calzoni, 2013.
196  Villa et al., 2013, p.406.
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“…uma preocupação crescente face a uma nova agenda de investigação 
orientada para os problemas sociais com que o século XXI se confronta… o 
caminho deverá adquirir modalidades especificas consoante a especificidade 
dos contextos económicos e sociais, constituindo-se, em todo o caso, como 
instituição polarizadora e dinamizadora do espirito empreendedor.”197 

Nesta lógica, importa considerar como fundamental, a investigação e a 
transferência de conhecimento através de serviços de apoio à comunidade, 
fomentando a resposta a necessidades sociais da mesma, através da 
investigação e do conhecimento científico e tecnológico direcionado para 
áreas como o envelhecimento.

Os territórios de baixa densidade são caracterizados pela evidência de uma 
população cada vez mais envelhecida, onde importa intervir de forma a que 
o envelhecimento ocorra de forma saudável, sendo essenciais os ambientes 
e comunidades promotoras de um envelhecimento positivo, através do 
desenvolvimento alicerçado no conhecimento, competências e atividades 
empreendedoras. Esta deve ser, em nossa opinião, uma missão prioritária 
das instituições de ensino superior.

É neste sentido que as Unidades ou Centros de Investigação são entidades 
plenas de potencialidades no que respeita à estimulação dos processos de 
Desenvolvimento Local e à articulação com a comunidade, na resposta às 
suas necessidades mais evidentes. Esta é a lógica que deve presidir aos 
processos de investigação das instituições de ensino superior em áreas 
emergentes, como o são a gerontotecnologia e os diálogos idoso-tecnologia 
em tempos da Quarta Revolução Industrial.

Em tempos em que o mundo empresarial e académico procura dar respostas 
às necessidades emergentes da sociedade, nomeadamente nos contextos de 
envelhecimento e nos interfaces que se geram no binómio idoso-tecnologia, 
emergem conceitos como gerontotecnologia, fundamental na autonomia e 
independência da pessoa idosa, numa lógica de ageing in place198 O estudo 
de Carioca e Fernandes (2019a), junto de uma comunidade de pessoas 

197 Silva, 2005, p. 97.
198 Fonseca, 2018.
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idosas, revelou que os testemunhos dos entrevistados apontavam para a 
criação de unidades de investigação em gerontotecnologia em instituições 
de ensino superior, nomeadamente do ensino politécnico, local onde se 
desenvolveu a investigação. Estas unidades, para além de outras valências, 
deverão estar directamente orientadas para a formação técnica e para a 
mudança de atitude do idoso face à tecnologia, condições fundamentais 
para a infoinclusão.

Estes contextos justificam a necessidade de existência destas Unidades 
de Investigação, corporizadas por dois vetores estruturantes que são, 
simultaneamente, a sua missão: refletir a emergência dos paradigmas 
associados à sociedade do digital e da Quarta Revolução Industrial e as 
suas influências e efeitos nos processos de envelhecimento e nos diálogos 
idoso-tecnologia.



113

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

Envelhecemos melhor 
com a tecnologia?* 

Capítulo 6

Envelhecemos cada vez mais, com maior longevidade. Mais e melhor fruto de avanços 
contínuos da tecnologia na medicina, nas biotecnologias, nas neurotecnologias, nas 
neurociências e outras ciências. Envelhecemos num mundo de disrupção tecnológica, 
irreversível e inevitável que influencia de forma significativa o modus vivendi do Ser 
Humano. Envelhecemos e importa mudar o pensamento coletivo, as políticas sociais, 
a Academia, as políticas empresariais, as lógicas dos governos. No mundo da Quarta 
Revolução Industrial, o mundo 4.0, o Ser Humano e as lógicas da sociedade global 
obrigatoriamente irão mudar. Adaptação será um dos conceitos-chave. Adaptação às 
novas formas de velhice, à longevidade emergente, à 5ª idade?
Estes irão ser os desafios do mundo do futuro, de um presente já em transição para o 
mundo 5.0, o mundo da adaptação do Ser Humano à disrupção. Os caminhos começaram 
já a percorrer-se. Os relatos ao longo deste capítulo são disso uma evidência e sua 
fundamentação.

Otimistas da disrupção num mundo a envelhecer?

O envelhecimento populacional é, sem dúvida, uma das transformações 
sociais mais significativas do século XXI, com estimativas que apontam 
para que “a população mundial com 60 ou mais anos registará um aumento 
de 56% entre 2015 e 2030 (UN, 2015), ao mesmo tempo que se espera um 
crescimento ainda mais acelerado do número de pessoas ´mais velhas entre 
as mais velhas`[´oldest-old`], isto é, de pessoas com 80 ou mais anos”.199

* Capítulo escrito em colaboração com investigadores da Universidade de Pablo Olavide-Sevilha 
(investigação 1) e do Centro Paroquial e Social do Salvador - Beja (boa prática 1). A investigação 2 é da 
responsabilidade dos autores. 
199  Teles, 2017, p.2.
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Estudos200 têm vindo a demonstrar que o envelhecimento populacional 
mundial é uma realidade e tendência do mundo, resultado de importantes 
conquistas e transformações na vida do Ser Humano. Avanços médicos, 
progressos na educação e no planeamento familiar, a evolução tecnológica e 
as seus efeitos na saúde, o aumento da esperança média da vida, baixas taxas 
de fertilidade201, entre outros, têm permitido alcançar níveis de longevidade 
crescentes que irão impôr o desenho de políticas públicas que garantam o 
bem-estar e qualidade de vida da pessoa idosa. A figura seguinte apresenta 
a comparação da pirâmide etária na União Europeia entre 2018 e 2050202: 

Figura 10 -  Comparação da pirâmide etária na União Europeia 
entre 2018 e 2050
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200 Veja-se, a propósito, o artigo de Catarina Pereira, no jornal negócios, de 27 de Dezembro de 2019, pp.14-
15, de título “Inverno demográfico. Portugal vai continuar a envelhecer. E isso é mau?”. Igualmente, e de 
referência importante para a matéria, o estudo da Eurostat (2019) analisa detalhadamente as questões do 
envelhecimento humano a nível europeu.
201 Pereira, 2019; Barroso, 2020.
202 Eurostat, 2019, p.16.
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Em complemento da análise comparativa da pirâmide etária entre 2018 e 
2050. Importa também compreender este desenvolvimento populacional 
por faixa etária, na lógica de que existem “várias idades”, associadas ao 
envelhecimento. Longe de serem heterogéneas, implicam uma análise das 
suas particularidades, que permite compreender a evolução do próprio 
fenómeno do envelhecimento.

Refletir acerca do quadro do envelhecimento na contemporaneidade, implica 
pensar os números que espelham este fenómeno. Um último relatório 
do Eurostat (2019) apresenta um cenário, complexo e detalhado, sobre as 
condições de vida e expetativas das pessoas idosas na União Europeia. A 
esperança de vida e a realidade da longevidade contemplarão a maioria dos 
países europeus, com impactos na economia, mercado de trabalho, saúde, 
sistemas de proteção social, entre outros. O incremento de vidas “mais longas” 
pressupõe uma atitude inovadora e disruptiva no modo de pensar a velhice. 
O desafio reside, neste momento, na criação de condições que permitam ao 
Ser Humano retirar o melhor partido da longevidade.

Numa análise ao desenvolvimento da população residente na União Euro-
peia, é possível constatar, como um dos aspetos dominantes, o aumento das 
pessoas com mais de 85 anos, os denominados “muito idosos”. Estes duplica-
rão, entre 2018 e 2050, perfazendo uma percentagem de 130,3%, projetando-
-se uma passagem de 13,8 milhões em 2018 para 31,8 milhões em 2050203. 
Neste contexto, os “centenários”, vão ser protagonistas de um aumento de 
106000 em 2018 para mais de meio milhão em 2050.204 Sem dúvida, o maior 
repto reside, não só na concretização de estratégias de promoção da qualida-
de de vida das pessoas mais velhas, em geral, mas em especifico, dos longe-
vos enquadrados na 4ª idade, com 85 e mais anos. 

Colocando a tónica no emprego e condições de vida, as pessoas com 55 ou 
mais anos, já representam uma percentagem considerável, relativamente às 
restantes faixas etárias em idade ativa, com 12,1 % em 2003 e 19,7% em 2018. 
É igualmente digno de realce, o facto do número de pessoas inseridas no 

203 Importa considerar, perante este cenário, o aumento do índice de dependência dos idosos, cuja subida 
é projetada pelo Eurostat (2019), com a passagem de 30,5% em 2018 para 49,9% em 2050. De acordo com a 
mesma fonte, este fenómeno é caracterizado pelo estudo do nível de apoio prestado às pessoas idosas pela 
população ativa, expressando o peso relativo da população idosa sobre a população ativa.
204 Eurostat, 2019.
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mercado de trabalho, entre os 55 e os 59 anos e os 65 e 69 anos, ter sofrido um 
exponencial aumento de 65% e 95%, respetivamente.205

No que respeita à utilização de dispositivos de base tecnológica, nomea-
damente a internet e o computador, o cenário deixa transparecer que, dos 
adultos que demonstraram possuir competências digitais básicas, 16% situa-
vam-se na faixa etária entre os 55 e 64 anos e 7% entre os 65 e 74 anos, eviden-
ciando-se o crescimento de utilizadores de compras online, que nesta última 
faixa etária, num universo de 60% dos adultos consumidores destes serviços, 
representam 30% das pessoas que já realizou, pelo menos uma vez na vida, 
compras sob esta configuração.

A figura 11 seguinte ilustra a análise e os pressupostos atrás referenciados:

Figura 11 - Desenvolvimento populacional por faixa etária

(million inhabitants)
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As questões da esperança média de vida e o seu aumento irão tornar-se 
fundamentais e o fulcro da problemática parece situar-se, efectivamente, 
na prevenção e no envelhecimento saudável e ativo dos mais idosos206. Os 

205 Eurostat, 2019.
206 Fonseca, cit. por Pereira, 2019.
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conceitos dissipam-se e alteram-se perante esta inevitabilidade e realidade. A 
emergência de uma possível 5ª idade, associada ao idoso longevo, merece a 
nossa consideração e será objeto de análise nos capítulos seguintes.

Este conceito, a analisar em detalhe, assume a sua ousadia, por ser 
emergentemente novo e projectar um futuro, em nossa opinião, não muito 
longínquo, no qual o idoso assumirá maior protagonismo na sociedade, 
suportado na literacia digital, que lhe permitirá maior poder de decisão e 
uma maior qualidade de vida. A noção de longevo será uma noção mediata e 
presente na qualidade e bem-estar “dos anos a mais vividos”.

A figura  12 seguinte, nesta linha de pensamento, traduz a projecção mundial 
de evolução demográfica até 2050, por comparação com 1980 e 2018207:

Figura 12 - Média de idade da população, comparação 1980, 2015 e 2050
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Em nossa perspetiva, a leitura atenta destes números é reveladora do aumento 
do grupo populacional dos mais velhos que, em simultâneo, simboliza uma 

207 Eurostat, 2019, p.22.
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conquista da humanidade e uma inevitabilidade208. É uma realidade que veio 
para ficar. 

Retomando as questões relativas ao índice de dependência associada à idade 
e ao índice de dependência dos idosos, as projecções situadas entre 2028 e 
2100, conforme figura 12 seguinte, apontam para uma subida de 54,6% em 
2018, para 82,9% até 2100.209 

Este facto, consolida o argumento da necessidade de pensar e entender a tecnologia 
enquanto meio e recurso de suporte e apoio ao idoso, que irá certamente viver 
mais tempo e preferencialmente em situações de ageing in place. 210 Embora a 
previsão aponte para o aumento do índice de dependência dos idosos, tal não 
será sinónimo de ausência de dignidade e qualidade de vida, e a tecnologia será 
certamente, em nossa opinião, o melhor aliado do envelhecimento.

Figura 13  -  Projeção do índice total de dependência associado à idade      
e do índice de dependência  de idosos, EU-28, 2018-2100

Source: Eurostat (online data codes: demo_pjanind and proj_18ndbi)

Note: 2018: provisional. 2020-2100: projections (EUROPOP2018).
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208  Ao refletir estas questões, Gil (2020) afirma que a esperança de vida na União Europeia assume uma tendência 
de incremento siginificativo no futuro, apontando projecções médias apresentadas pela EU (2017) relativas aos 
homens (a idade aumentará de 78,3 em 2016 para 86,1 em 2070) e às mulheres (de 83,7 em 2016 para 90,3 em 2070).
209 Eurostat, 2018.
210 Fonseca, 2018.
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No que respeita à estrutura populacional da pirâmide etária projectada entre 
2018 e 2100, o envelhecimento progressivo dos próprios idosos será uma 
realidade. A importância relativa das pessoas “idosas” sofrerá um aumento 
mais elevado que qualquer outra faixa etária, prevendo-se que as pessoas 
com 80 ou mais anos de idade passem de 5,6% em 2018 para 14,6% em 2100, a 
par de uma diminuição da população em idade ativa.211Será possível assistir 
a um aumento gradual do número de pessoas idosas que viverão mais anos, 
sendo este um duplo desafio: por um lado, existirão mais pessoas idosas e, 
por outro, mais longevos. A função da tecnologia será acompanhar o quadro 
referido, i.e., fazer parte constante da vida de um maior número possível de 
idosos e adaptar-se à evolução “das próprias idades do envelhecimento”.

A figura 14 seguinte documenta essa realidade:

Figura 14 - Pirâmides populacionais, EU-28, 2018 e 2100

Source: Eurostat (online data codes: demo_pjangroup and proj_18np)
Note: 2018: provisional. 2100: projections (EUROPOP2018).
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211 Eurostat, 2018.
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Interessante analisar a dimensão do estudo do Deutsch Bank (2019), referido 
por Ungarino212, que evidencia o facto de, pela primeira vez, existirem mais 
pessoas idosas com idade superior a 65 anos do que crianças de 5 anos, o que, 
em nossa opinião, irá modificar substancialmente o mundo do futuro. 

Este novo paradigma, que integra já as nossas vidas, remete para a emergente 
tendência do apelidado “sentimento de comunidade”, cada vez mais 
presente na vida dos idosos, que possibilita ao Ser Humano sentir que faz 
parte de uma teia de relacionamentos, que lhe proporcionam apoio, sempre 
que necessário, e permitem uma maior confiança das pessoas idosas na sua 
autodeterminação para a resolução dos seus próprios problemas.213 A figura 
seguinte documenta esta análise:

Figura 15  - Projeção da população mundial

Source: United Nations, Haver Analytics, DB Global Research
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A manutenção da saúde surge como uma das áreas fundamentais, relacionada 
com o sentimento de comunidade, mas não só. O mesmo conceito integra, 
também, áreas como a psicologia, educação, enfermagem, gerontologia, 
entre outras. 

212 Ungarino, 2019.
213 Brossoire, 2003, cit. por Silva et al, 2015.
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Tal remete para uma das grandes tendências no quadro do envelhecimento 
na atualidade, a lógica de ageing in place214, caracterizada pelo sentimento 
presente nas pessoas mais velhas que a sua casa é o local para desejado para 
viver, em detrimento das respostas formalmente institucionalizadas, como os 
centros de dia ou as estruturas residenciais para idosos.215 Para este propósito, 
contribuirá igualmente, na perspetiva de Zaff & Devlin216 o forte sentido de 
territorialidade residencial das pessoas idosas. 

A concorrer para este sentimento, que caracteriza um paradigma do 
envelhecimento humano em mudança, o acesso à literacia tecnológica, 
assume-se como um dos vetores que permite concretizar um aumento da 
qualidade de vida dos idosos, a manutenção do ageing in place e sentimento 
de comunidade.

Esta é uma realidade paradoxal e contraditória. Os idosos, apesar de 
apresentarem ainda níveis de utilização da tecnologia reduzidos, embora 
com tendência para aumentar, configuram um dos grupos populacionais 
que mais beneficiaria com o recurso a dispositivos tecnológicos, para a 
otimização das suas capacidades e diminuição dos impactos negativos do 
envelhecimento humano.217 

Torna-se necessário, desmistificar algumas das crenças pessoais associadas 
ao sentimento de desvantagem do idoso, relativamente à “máquina”, 
relacionadas com sensações de perda de controlo, desumanização e inibição. 
Num outro prisma, tende-se a concluir que a inserção da tecnologia na vida 
dos idosos, nomeadamente a utilização do computador e da internet, além 
de despertar o interesse para a aprendizagem, relaciona-se com indicadores 
positivos de bem-estar, saúde física, mental e cognitiva.218 

Esta é uma evolução demográfica, que terá largos impactos a curto, médio e 
longo prazo ao nível da política social e económica e, por isso, configura uma 
importante questão a colocar na agenda das prioridades e do planeamento 
estratégico dos vários governos. 

214 Fonseca, 2018.
215 Silva et al, 2015.
216 Zaff & Devlin, 1998, cits. por Silva et al.2015.
217 Orlandi et al, 2015.
218 Kachar, 2002 & Scoralick-Lempke, Barbosa e Mota, 2012, cits. por Orlandi el al, 2015. 
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O tema do envelhecimento individual e coletivo da civilização humana ocu-
pa, atualmente, lugar de destaque em várias agendas políticas. Em Portugal, 
destaca-se a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 
(2017-2025)219 que, no âmbito de um grupo de trabalho interministerial, apre-
senta objetivos sustentáveis com um paradigma do envelhecimento diferen-
ciado e assente nas capacidades dos mais velhos numa lógica comunitária e 
de base local, com base em vetores como: a saúde, as necessidades funcionais 
e o autocuidado nas respostas dirigidas a pessoas idosas em situação de de-
pendência. 

Desta estratégia, destaca-se a tónica colocada na formação e capacitação de 
cuidadores informais, ao nível da utilização das tecnologias e dos serviços 
disponíveis, para realizar o controlo das doenças crónicas e potenciar as 
capacidades funcionais e de autonomia das pessoas idosas. 

Numa lógica de democratização das oportunidades de educação e formação, 
para as pessoas idosas e seus cuidadores, começa a emergir um quadro 
que aposta no incentivo da adesão das autarquias e juntas de freguesia aos 
princípios das cidades e vilas amigas das pessoas idosas e na promoção das 
redes sociais de proximidade.

É nossa convicção, que o sucesso de um novo paradigma, reside numa 
base local de implementação. Nesta linha, o poder local assume-se como 
um interlocutor chave, entendido como agente munido da capacidade de 
compreender e responder às especificidades, que os desafios demográficos 
do envelhecimento representam para as comunidades, numa lógica das 
políticas de place-based development, arreigadas de uma matriz territorial de 
rentabilização dos recursos institucionais, materiais e imateriais. 220 

A alteração dos padrões de vida, originada pela “revolução do envelhecimento”, 
reside no próprio poder atribuído aos idosos, que será certamente maior 
e mais expressivo do que atualmente o é. A desconstrução positiva da 
imagem do mais velho, tenderá a diminuir estereótipos de incapacidade, 
que darão lugar a uma perspetiva mais positiva e emancipatória. Estaremos 

219 SNS, 2017.
220 Barca, 2009, cit. por Barbosa, 2015.
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perante um paradigma que privilegiará uma sociedade para todas as idades, 
reconhecendo o contributo dos mais velhos para a vida social e económica da 
humanidade.

Perante este cenário, o paradigma do envelhecimento na atualidade, parece 
já ter os olhos postos no futuro, envelhecer com qualidade no seu meio, na 
sua casa ou de acordo com a sua escolha, não poderá ser mais uma utopia. O 
caminho deve ser trilhado, com base num trabalho articulado entre os vários 
agentes, que almeje o acesso a respostas adequadas às suas necessidades dos 
idosos, enquanto sujeitos, configurando-se a tecnologia como um meio de 
complementaridade e continuidade nos cuidados e na existência de respostas 
de proximidade flexíveis.

O peso dos mais idosos será uma evidência nas sociedades de meados do 
século XXI, sem exceções e mais determinantes e marcantes em algumas 
situações. As configurações próprias do fenómeno são e serão o motor das 
políticas sociais que, certamente, irão consolidar a aposta nas soluções de 
matriz tecnológica, como uma das vias possíveis e otimistas para fazer face a 
esses desafios e à emergência de novos paradigmas ligados ao envelhecimento 
do Ser Humano. 

Os últimos tempos são tempos de um acentuado envelhecimento demográfico 
global sem precedentes na história da humanidade, resultado do declínio da 
fertilidade, da diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade, fruto dos 
avanços da medicina e da saúde, e o consequente aumento da longevidade 
do Ser Humano. A par do aumento populacional global, o envelhecimento 
dessa mesma população constitui-se como um dos maiores desafios das 
sociedades contemporâneas da Quarta Revolução Industrial221. A procura de 
soluções de base tecnológica, tendo em vista as necessidades e problemas 
específicos de uma população envelhecida e longeva, é orientada no sentido 
do “cuidado integrado da população idosa, a manutenção de relações fortes 
com a comunidade e a família e a garantia do seu bem-estar nas diferentes 
áreas de vida quotidiana”.222 

221 Carvalho, 2013.
222 Júdice, 2011, p.16.
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A aquisição de competências digitais por parte da população idosa tornou-
se fundamental, tendo em vista a sua inclusão e participação plena na 
sociedade223. Neste novo mundo a inclusão digital, ou a infoinclusão, significa 
acesso a informação e conhecimento, serviços de saúde, cultura e lazer. Porém, 
para que tal suceda, é imprescindível que a população idosa aceda facilmente 
a formação na área das tecnologias da informação e da comunicação, numa 
lógica de concretização do paradigma da aprendizagem ao longo da vida e 
do envelhecimento ativo224 

As inovações tecnológicas da Quarta Revolução Industrial e a disrupção225, 
afetarão radicalmente a forma como vivemos, nos relacionamos, 
comunicamos, trabalhamos, informamos e divertimos. As novas tecnologias 
de base digital permitem a acessibilidade por parte das pessoas idosas 
a serviços como “consultar portais do governo (e-government), aceder a 
serviços bancários (e-banking), fazer compras (e-shopping), apoio assistido em 
casa, maior disponibilidade para apoio ao longo da vida (lifelong learning) 
e reabilitação através de meios computadorizados”.226 Para além do uso 
da tecnologia significar melhorias na qualidade de vida e nas capacidades 
cognitivas dos idosos, a sua inclusão digital é sinónimo de exercício de 
cidadania e participação num mundo globalizado.227 No mundo do futuro 
estas são condições e evidências fundamentais para um envelhecimento ativo 
e saudável do idoso longevo.

O universo das possibilidades alonga-se com a disrupção tecnológica, 
oferecendo ao idoso novas e emergentes vias e soluções para um 
envelhecimento mais saudável, ativo e independente. A este propósito, parece-
nos importante situar o conceito de Ambient Assisted Living228 que enquadra 
soluções tecnológicas, aplicações e serviços, que auxiliam e facilitam a vida 
do idoso e, entre elas tecnologias de interação, tais como “telereabilitação e 

223 Cruz-Cunha, Simões, Varajão, & Miranda, 2014.
224 Páscoa, 2017. 
225 Merecem-nos particular referência, pela sua relevância na sociedade global a IA, a robótica, a internet 
das coisas, os veículos autónomos, a impressão em 3D, a nanotecnologia, a biotecnologia, a ciência dos ma-
teriais, o armazenamento de energia e computação quântica.
226 Páscoa & Gil, 2019, p. 1.
227 Martins, 2017.
228 Júdice, 2011.
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assistência remota a idosos, ambiente inteligente, monitorização constante 
do ambiente, localização interior com fins de vigilância e segurança, 
comunicação áudio visual e comunicação social, são apenas alguns exemplos 
de tantas tecnologias e serviços que promovem o envelhecimento ativo e uma 
vida em contexto domiciliário com autonomia e independente.”229 

Na última década estudos230 têm vindo a demonstrar a importância que a 
pessoa idosa confere à utilização da tecnologia do computador, nomeadamente 
a internet, recursos que são utilizados em situações diversificadas da sua 
vida, e entre elas as questões da formação, informação, comunicação e 
entretenimento. O estudo de Agudo et al. (2012) demonstrou ainda que não 
existiam diferenças significativas na utilização da tecnologia, em função do 
género e da idade, mas sim em função da habilitação académica. Igualmente, 
estudos231 têm vindo a mostrar a relevância da alfabetização digital – a 
e-inclusão – da pessoa idosa, de forma a reduzir o gap digital e contribuir 
para um envelhecimento que permita uma vida mais ativa e participativa na 
comunidade em que vive, numa lógica de participação social. O estudo de 
Abad (2014) concretizou-se ainda no desenho de propostas metodológicas 
para o desenho de e-inclusão do idoso, conferindo maior ênfase ao 
pensamento crítico, do que à formação técnica, numa lógica de ser capaz de 
avaliar a informação que a Web apresenta. 

Retomemos de novo232 o binómio participação social e qualidade de vida 
e a sua íntima relação e articulação. Relação de multidimensionalidade 
que suporta a tríade com a alfabetização digital, condição fulcral para a 
e-inclusão da pessoa idosa. A propósito recordemos a categorização – pela 
sua atualidade – de qualidade de vida, proposta por Férnandez-Ballesteros233, 
ao considerar as dimensões: saúde, habilidades funcionais, condições 
económicas, relações sociais, a atividade, os serviços sociais e de saúde, a 
qualidade na própria habitação e na comunidade, a satisfação com a vida e 

229 Júdice, 2011, p.7.
230 Agudo et al., 2012; del Prete at al., 2013.
231 Abad, 2014; Del Prete et al., 2013.
232 Recordemos que esta matéria foi objeto de análise nos capítulos 3 e 4, ao introduzirmos a dimensão de 
literacia digital como fundamental no conceito de qualidade de vida da pessoa idosa.
233 1997, cit. por Prado, 2008.
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as oportunidades culturais e de aprendizagem. Proposta que consideramos 
de extrema consistência e que, conforme referido, foi complementada pela 
dimensão literacia digital.

O futuro do envelhecimento do Ser Humano deverá ser entendido e contex-
tualizado no quadro de dimensões várias, diversas mas complementares234, 
e é amplamente suportado pela dimensão e pelos processos de disrupção 
tecnológica à escala planetária. Esta é uma premissa que fundamenta, em 
dimensão ampla, a reflexão desta obra, balizada certamente pelas discussões 
acerca dos riscos emergentes e das incertezas da tecnologia e da sua capa-
cidade de mudar e/ou condicionar o futuro já presente.235 E entende-se que 
“elas são soluções, produtos e implementações desenvolvidas em função de 
processos sociais, de pessoas e de instituições, e contêm em si todo um con-
junto de pressupostos, valores e princípios que, por sua vez, podem influen-
ciar – e influenciam – os poderes, as estruturas e os estatutos sociais.”236, o que 
vincula o Ser Humano, em matéria do estudo do envelhecimento a assumir 
- na linha de pensamento de Schwab e Davis237 (2019) - as suas responsabili-
dades quanto às decisões sobre esta matéria, não devendo atribuir sempre os 
resultados não desejáveis à tecnologia.

Aos seres humanos caberá sempre a responsabilidade das decisões mais 
corretas, no traçar dos caminhos e das opções de matriz tecnológica ou 
outras, que permitam no presente e no futuro próximo um envelhecimento 
mais saudável, ativo e consciente, tendo sempre presente o BigBrother do 
nosso pensamento, atitudes e valores – a Ética das Coisas.

Boas práticas em gerontotecnologia

De construto recente a gerontotecnologia tem subjacente o estudo multidisci-
plinar do envelhecimento e dos interfaces com a tecnologia, com o objetivo de 
adaptar os ambientes nos quais vivem e trabalham os idosos, de forma a ga-
rantir que estes tenham saúde, participação social plena e uma vida indepen-

234 A este propósito, veja-se o conceito de 5ª idade desenvolvido no capítulo seguinte.
235 Schwab e Davis, 2019.
236 Schwab e Davis, 2019, p.53.
237 Schwab e Davis, 2019.
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dente durante o máximo de tempo possível,238 e assume- -se como parceira 
privilegiada da lógica empresarial, da Academia e das políticas sociais dos 
governos, na identificação e criação de soluções de base tecnológica, apli-
cações e plataformas que se têm assumido como fundamentais nas novas 
lógicas de pensar e viver o envelhecimento. A este propósito, Gil239afirmaria 
que esta área “(…) pode constitutir uma área de conhecimento que consiga 
criar novos cenários e novos contextos para uma reflexão que possa levar à 
implementação de medidas e de iniciativas que incrementem a literacia e as 
competências digitais.”240

O fundamento principal é estudar a interação entre estas duas realidades 
(Gerontologia e Tecnologia). O envelhecimento é analisado sob o ponto de 
vista da sua vivência numa sociedade tecnologicamente dinâmica, sendo 
que, para os mais velhos, a tecnologia não é um fim, mas um meio para 
alcançar uma vida melhor. A tónica centra-se no estudo do processo e das 
necessidades provenientes do envelhecimento, identificando soluções da 
tecnologia para melhorar a vida diária, domiciliária, na comunidade e, 
igualmente em ambientes institucionalizados de apoio ao idoso, bem como 
nos seus ambientes de trabalho.241

As dinâmicas e práticas vivenciadas em contextos diversificados na 
constelação interfaces idoso-tecnologia, são objeto de detalhe nas situações 
identificadas e a seguir pormenorizadamente descritas. Apresenta-se, ao 
longo do capítulo, um conjunto de boas práticas no seu sentido amplo, com 
referência particular a duas investigações (a primeira, da responsabilidade 
da Universidade Pablo Olavide - Sevilha e da Universidade Nacional de 
Educación a Distancia-Madrid; a segunda, do Instituto Politécnico de Beja) 
e uma prática de utilização da tecnologia em situação de institucionalização 
de pessoas idosas (Centro Paroquial e Social do Salvador-Beja/Portugal).

Os relatos são a evidência do novo pensamento acerca das questões do 

238 Harrington & Harrington, 2000.
239 Gil, 2020.
240 Gil, 2020, p.80.
241 Embora haja um grande consenso em torno do conceito de gerontotecnologia, alguns autores (e.g. Co-
hen Mansfield e Bibbison, referidos por Gil, 2020) associam também os benefícios da tecnologia não só ao 
idoso mas, igualmente, aos cuidadores.
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envelhecimento humano, certamente mais otimista, enquadrado pelo 
“mergulhar” do Ser Humano num mundo em mudança, em disrupção 
tecnológica contínua, rumo a um futuro imprevisível, mas inevitável. A 
disrupção emergente balizará o mundo do conhecimento, com profundas 
influências na sociedade do presente e do futuro e nas suas dinâmicas globais. 
A figura 16 identifica essas dinâmicas, situando as onze fontes prioritárias 
para a mudança da sociedade, assumindo-se a tecnologia como a chave 
primeira dos interfaces de ligação e da transversalidade entre elas. 242.

Figura 16 - As 11 Macro-Fontes da Disrupção 
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Fonte: Future Today Institute, 2020

Fonte: Future Today Institute, 2020

242 Future Today Institute (2020)  newsletters@futuretodayinstitute.com
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As expetativas são elevadas. Das dinâmicas do pensar o ageing in place243 
e os seus interfaces com a tecnologia, à reflexão sobre novas formas de 
pensar a institucionalização do Ser Humano, mediadas pelo otimismo 
da integração da tecnologia. O sentimento coletivo parece ser o de aceitar 
a mudança, e preparar o humano para a adaptação ao mundo de novos e 
diferentes ambientes e contextos, institucionalizados ou não, que no seu todo 
configuram já a Quarta Revolução Industrial e se preparam para uma era 
futura, a da adaptação do Ser Humano a um mundo novo, o mundo 5.0. 
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Resumen

En los últimos años se han producido importantes avances tecnológicos, y en 
especial en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), que están transformando a pasos acelerados las distintas profesiones 
vinculadas con la intervención social. Este artículo analiza cómo la 
Gerontología , siguiendo el camino ya trazado por le Medicina, va haciendo 
suyas las nuevas tecnologías para avanzar y atender de forma más adaptada 
a su objeto de estudio e intervención. Igual que existe la Telemedicina, 
e igual que se ha extendido el uso de la Teleasistencia, vemos cómo la  
Telegerontologia va reclamando un papel cada vez más destacado en nuestra 
realidad. El artículo analiza los ‘pros’ y ‘contras’ de la Telegerontologia , sus 
aspectos éticos, así como el estado de la cuestión en los últimos debates. En 
la última parte, nos centramos en la utilidad y posibilidades de la Entrevista 
Holográfica y la robótica, como sistemas que nos permiten la Tele-presencia en 
las formas de hacer Gerontología. Así pues, se resaltarán los últimos avances 
en el campo de los Hologramas, y cómo la Gerontología puede utilizarlos 
en su metodología, especialmente en una de sus principales técnicas: la 
entrevista. Igualmente se destacarán las utilidades y potencialidades de la 
robótica (siempre desde el enfoque de la Tele-presencia) para poder operar 
en las diversas situaciones de la  intervención social.

Introducción

Es evidente que la Gerontología , como disciplina científica y como profesión, 
ha sabido sobrevivir a las transformaciones sociales, dando respuestas 
adecuadas a las problemáticas de nuestras sociedades, y adaptándose a los 
cambios y dinámicas sociales dominantes. Podemos  ver unos profesionales 
muy cercanos a la Gerontología, los trabajadores sociales , que atienden a 
personas mayores en España en multitud de ocasiones , y que según la IFSW245 
“el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión 
social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios 
de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el 

245 International Federation of Social Work (IFSW) o Federación Internacional de Trabajo Social (FITS).



131

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada 
por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y 
los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las 
estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar” 
(IFSW, 2017). Es una disciplina que ha sabido dar respuesta a las demandas 
que su sociedad y su tiempo le ha exigido. El Trabajo Social, pues, es una 
disciplina con capacidad de adaptación y mutación a las necesidades de 
investigación e intervención que su tiempo le impone y sin perder su esencia. 
Por ello busca un  desarrollo constante de sus fundamentos teóricos y de la 
investigación, así como las teorías de otras ciencias como la pedagogía social, 
las ciencias de la administración, la antropología, la ecología, la economía, 
la educación, la enfermería, la psiquiatría, la psicología, la salud pública y la 
sociología. La singularidad de las investigaciones y teorías del trabajo social 
es que son aplicadas, que buscan la transformación del entorno en parámetros 
de mejora de la calidad de vida y bienestar de quienes se encuentran en él. 

Para McNutt (2017) el trabajo social es en gran parte un producto de la misma 
revolución industrial que creó el estado del bienestar y la sociedad industrial. 
Como señalan Garvin y Cox (2011), la industrialización llevó al sistema 
fabril, con la necesidad de un gran número de trabajadores concentrados, 
y posteriormente creó inmigración masiva, urbanización y una serie de 
problemas consecuentes. El trabajo social fue una respuesta a muchos 
problemas urbanos. Cada cambio en el entorno social ha generado nuevas 
necesidades sociales y situaciones sociales que han requerido de la pericia y 
saber hacer del Trabajo Social. Ahora hablamos de ‘Revolución Tecnológica’, 
donde la Gerontología , como el Trabajo Social  también ha de adaptarse.

La Gerontología  ante las nuevas tecnologías

Cuando hablamos de nuevas tecnologías, es evidente que nos estamos 
refiriendo a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. Las 
nuevas tecnologías, o tecnologías emergentes, se centran en los procesos de 
comunicación y suelen agruparse en tres grandes áreas: la informática, el 
video y la telecomunicación. Castells, Barrera y Casal (1986), nos dicen que las 
nuevas tecnologías comprenden una serie de aplicaciones de descubrimiento 
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científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez mayor de 
tratamiento de la información. Para el Gerontología, el acceso a la información, 
y sobre todo su tratamiento en esta era digital, es de vital importancia.

Para Tejedor y Valcárcel (1996), las nuevas tecnologías han supuesto la llegada 
de la tecnología digital, y con ella la informatización y el mundo de los 
ordenadores personales así como la aparición de las telecomunicaciones. Para 
la  Gerontología, esta realidad es muy evidente, y ya son difíciles entender 
nuestras intervenciones e investigaciones sin las conexiones y el acceso a la 
información que nos permiten las redes y las nuevas tecnologías en general. 
Para la National Association of Social Workers, y la Association of Social 
Work Boards (NASW & BASW, 2005, págs. 18-20), estas nuevas tecnologías 
suponen un modo de comunicación e información, donde podemos operar con 
la información para adquirirla, transmitirla o almacenarla. Para ello tenemos 
a nuestra disposición la informática y sus diversos formatos y soportes, 
teléfonos inteligentes, asistentes digitales personales, y un largo etcétera. 
En cualquier caso, suponen un conjunto de técnicas y procedimientos que 
permiten al trabajador social, a través de soportes sustentados en hardware, 
software o telecomunicaciones, la capacidad de articular actividades, 
decisiones o elecciones.

Las nuevas tecnologías suponen un cambio a niveles cuantitativos y 
cualitativos en todos los niveles sociales, que evidentemente es necesario 
integrar en la Gerontología y sus funciones.  Por ello, en 2005 se crea un 
documento que vincula la tecnología y la práctica de la Gerontología (NASW 
& BASW, 2005, pág. 3), que adapatamos de las ciencias sociales (trabajo 
social) a la Gerontología  y que sirve para regular cualquier actividad 
mediada electrónicamente que se utiliza en la Gerontología, de manera que 
sea lo más competente y ética posible. Este documento propone las siguientes 
indicaciones para la práctica profesional:

Norma 1. Ética y valores: Los Gerontólogos que prestan servicios por 
teléfono u otros medios electrónicos deben actuar éticamente, garantizar la 
competencia profesional, proteger a los clientes y defender los valores de la 
profesión.
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Norma 2. Acceso: Los Gerontólogos tendrán acceso a tecnología y sistemas de 
apoyo adecuados para garantizar la práctica competente y tomarán medidas 
para garantizar el acceso de los clientes a la tecnología.

Norma  3. Competencia Cultural y Poblaciones Vulnerables: Los Gerontólogos 
seleccionarán y desarrollarán métodos y técnicas en línea adecuadas que 
estén en sintonía con las experiencias culturales, biculturales o marginales 
de sus clientes en sus ambientes. En la lucha por la competencia cultural, 
los Gerontólogos tendrán las habilidades para trabajar con un rango de 
personas que son culturalmente diferentes o que pueden ser considerados 
como miembros de una población vulnerable, como las personas con 
discapacidades y la minoría racial, étnica y sexual, y aquellos cuyo idioma 
principal no puede ser el inglés (o en su defecto, el idioma mayoritario de la 
sociedad en la que se encuentre).

Norma 4. Competencias técnicas: Los Gerontólogos serán responsables de 
llegar a dominar las habilidades tecnológicas y las herramientas necesarias 
para una práctica competente y ética, así como buscar la formación y la 
consulta adecuadas para mantenerse al día con las tecnologías emergentes.

Norma 5. Competencias reglamentarias: Los Gerontólogos que utilicen 
medios telefónicos u otros medios electrónicos para prestar servicios deberán 
atenerse a toda reglamentación de su práctica profesional, entendiendo que 
su práctica puede estar sujeta a la reglamentación en la jurisdicción en la 
que el cliente recibe servicios, así como la jurisdicción en la que el trabajador 
social presta servicios.

Norma 6. Identificación y verificación: Los Gerontólogos que utilicen medios 
electrónicos para prestar servicios deberán presentarse ante el público 
con exactitud y hacer esfuerzos para verificar la identidad del cliente y la 
información de contacto.

Norma 7. Privacidad, confidencialidad, documentación y seguridad: Los 
Gerontólogos deben proteger la privacidad del cliente cuando usan la 
tecnología en su práctica y documentar todos los servicios, tomando medidas 
especiales para proteger la información del cliente en el registro electrónico.

Norma 8. Gestión del riesgo: Los Gerontólogos que prestan servicios mediante 
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el uso del teléfono u otros medios electrónicos deben garantizar prácticas y 
procedimientos de calidad que sean legalmente sólidos y éticos para proteger 
a los clientes y protegerse contra los litigios. (NASW & BASW, 2005, págs. 
4-11).

Norma 9. Competencias para la Práctica: Estas competencias quedan descritas 
en la figura 17.

Figura 17 - Competencias de la práctica profesional del Trabajo Social      
y las tecnologías emergentes

Norma Competencia Descripción Fuente
9-1. Defensa y      

Acción Social
Los trabajadores sociales utilizarán la 
tecnología para informar y movilizar 
a las comunidades sobre las políticas 
que beneficiarán a individuos y gru-
pos y procurarán proveer herramien-
tas, oportunidades e información 
para que los clientes puedan abogar 
directamente por sus propios intere-
ses.

(NASW 
& BASW, 
2005, págs. 
11-12)

9-2. Práctica en la 
comunidad

Los trabajadores sociales deben abo-
gar por la adopción y uso de tecnolo-
gías relevantes que mejoren el bienes-
tar de las comunidades.

(NASW 
& BASW, 
2005, págs. 
12-13)

9-3. Práctica Admi-
nistrativa

Los trabajadores sociales se manten-
drán informados sobre la tecnología 
para mejorar los  programas de cali-
dad y la prestación de servicios, in-
vertirá y mantendrá dichos sistemas 
y establecerá políticas para asegurar 
el acceso, la seguridad apropiada y la 
privacidad en los sistemas de infor-
mación de su institución.

(NASW 
& BASW, 
2005, págs. 
13-14)
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Norma Competencia Descripción Fuente
9-4. Competencias 

clínicas
Los trabajadores sociales se esforzarán 
por hacerse y permanecer informados 
sobre la dinámica de las relaciones en 
línea, las ventajas y los inconvenientes 
de las interacciones no presenciales y 
las formas en que la práctica del traba-
jo social basada en la tecnología pue-
de llevarse a cabo de manera segura y 
apropiada.

(NASW 
& BASW, 
2005, págs. 
14-15)

9-5. Investigación Los trabajadores sociales que reali-
zan, evalúan, difunden o implemen-
tan investigaciones usando enfoques 
tecnológicos, deben hacerlo de una 
manera que asegure credibilidad éti-
ca y asegure el consentimiento infor-
mado del participante.

(NASW 
& BASW, 
2005, págs. 
15-16)

9-6. Supervisión Cuando se utilicen o proporcionen 
supervisión y consulta a través de 
medios tecnológicos, los superviso-
res de trabajo social y los supervisa-
dos deberán seguir las normas que se 
aplicarán a una relación de supervi-
sión cara a cara y serán competentes 
en las tecnologías utilizadas.

(NASW 
& BASW, 
2005, págs. 
16-17)

Fuente: Elaboración propia a partir de NASW & BASW (2005).

Dentro de la Gerontología hay una fuerte reacción ante las tecnologías 
emergentes, gran parte de esta negativa. No todo avance tecnológico, o 
aplicación del mismo, genera necesariamente beneficios, o mejor dicho, 
exclusivamente beneficios. De hecho existen innumerables maneras en que la 
tecnología y la brecha digital acentúan aún más los problemas de la exclusión 
social, la marginación y la falta de poder.  (Rasmussen, 2015)

Watling y Rogers afirman que Internet es un reflejo de los patrones actuales 
de exclusión y marginación. Un ejemplo mismo son las barreras para acceder 
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a los recursos digitales. Algunas de estas barreras incluyen costos excesivos, 
falta de habilidades y acceso a la capacitación, y un ajuste pobre entre el diseño 
y su uso con poblaciones desfavorecidas. “Excluirse digitalmente supone 
cada vez más marginación de las formas de trabajo convencionales, con el 
peligro de que la discapacidad digital se convierta en una nueva categoría 
de exclusión social del siglo XXI”. (Watling & Rogers, 2012, pág. 7) Como 
vemos, incluso aquí, en el acceso a la tecnología es necesario la Gerontología 
y la aplicación de sus principios profesionales.

En cualquier caso, el Trabajo Social puede utilizar la tecnología de muchas 
formas, como por ejemplo el uso de bases de datos dentro de nuestros 
lugares de trabajo, y su entramado de aplicaciones y utilidades en el uso 
y almacenamiento de la información que genera la cotidianeidad de la 
disciplina. Esto implicaría, la planificación de casos, las evaluaciones, etc., 
todos lo que se pueda hacer electrónicamente (Christenson, 2017).

El uso de la tecnología también cambia la Gerontología . Por ejemplo, 
podemos prestar servicios aunque nuestro cliente o usuario está alejado de 
nosotros (de manera no presencial). Imaginemos el acceso de la Gerontología 
la áreas tradicionalmente incomunicadas, dispersas, en zonas rurales de 
difícil acceso. O incluso el acceso de la Gerontología a redes de recursos, 
información, contacto con entidades públicas, privadas, etc…

Al tiempo, también crea una nueva área de preocupación ética. Así como la 
intervención cara a cara requieren límites éticos, también lo hace el uso de 
la tecnología (incluyen Internet, datos y seguridad del teléfono móvil, ente 
otros).

Para Belluomini (2017), hay tres enfoques del proceso integrador de la 
tecnología en la práctica del trabajo social: proactivo, reactivo y rechazado.

En cualquier caso, para Bryant, Garnham, Tedmanson, & Diamandi (2015), 
consideran el uso de las tecnologías emergentes como una solución rentable 
para superar el aislamiento social y la privación de recursos para llegar a 
las personas vulnerables con el fin de proporcionar servicios psicosociales 
y apoyar el uso de personal y conocimientos ubicados en los centros 
urbanos. 
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Antecedentes de la Telegerontologia l: La Telemedicina y la Teleasistencia

Si queremos hablar de Telegerontologia l, necesariamente hemos de observar 
las aportaciones y experiencias que ya tenemos desde la telemedicina y la 
teleasistencia.

La telemedicina supone un claro ejemplo de lo que la Gerontología está 
comenzando a desarrollar.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la telemedicina es 
“el suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia 
constituye un factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías 
de la información y de la comunicación con objeto de intercambiar datos 
para hacer diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades 
y heridas, así como para la formación permanente de los profesionales de 
atención de salud y en actividades de investigación y evaluación, con el fin de 
mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven”. (WHO, 
2010, pág. 9) 

Para Ávila (2001), dentro del concepto de telemedicina, además de incluir 
todos los aspectos de información necesarios para una actividad asistencial, 
se incluyen los elementos informativos y formativos tanto de profesionales 
sanitarios como del público en general. La telemedicina puede ser considerada 
como un instrumento organizativo novedoso, que nos obliga a un cambio 
en nuestro pensamiento profesional. Por un lado disminuye las diferencias 
entre los diferentes niveles asistenciales y por otro aumenta la integración 
de la información de los pacientes y la cooperación entre los profesionales. 
“También se debe considerar como un elemento de gestión que mejora la 
eficacia y eficiencia de la atención y la optimización de recursos”. (Ávila, 
2001, pág. 54)

Podemos distinguir dentro de la telemedicina dos modos de operación 
básicos: a) En tiempo real o modo sincrónico: Para la modalidad sincrónica se 
requiere tener establecidas agendas conjuntas y disponibilidad simultánea 
de los agentes que estén interviniendo en la sesión. b) En tiempo diferido 
o modo asincrónico: Se utiliza el modo asincrónico en aquellos casos en 
los que el diagnóstico o la consulta de la información enviada no implican 
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una situación de emergencia, y se puede diferir su consulta en minutos 
y horas, utilizando por ejemplo el correo como medio de transmisión de 
la información. Esta modalidad es la que mayor volumen de actividad 
constituye en la actualidad (Monteagudo, Serrano, & Hernández, 2005) 
(Rabanales, Párraga, López-Torres, Andrés, & Navarro, 2011)

Las aplicaciones de la telemedicina, según Prados, serían: 1) Procesos 
asistenciales: tele-consulta (radiología, cirugía robótica, tele-psiquiatría, 
monitorización, etc.). 2) Apoyo a la continuidad asistencial: transmisión, 
información de analítica, historia digital compartida, etc. 3) Información a 
usuarios: acceso a documentos, buscadores, web, consultoría electrónica, 
etc. 4) Formación de profesionales: bases documentales (guías de práctica 
clínica o MBE), trabajo colaborativo en investigación, trabajo en grupo 
(videoconferencia, coordinación de tareas, revisiones cruzadas o sesiones 
clínicas virtuales), simulación virtual, etc. (Prados, 2013, pág. 131)

Por otro lado, también encontramos la teleasistencia. Ésta es capaz de conec-
tar la  Gerontología y aspectos de la Telemedicina. 

“La experiencia más concreta de los españoles con el llamado telecuidado 
viene ocurriendo por la utilización de los servicios de teleasistencia, 
introducidos por la Cruz Roja a principios de los años 90. Subsidiada 
por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) desde 1993, 
la teleasistencia fue rápidamente absorbida por los servicios sociales de 
los ayuntamientos y diputaciones, constituyéndose un servicio gestionado 
localmente y ofertado por intermedio de proveedores privados (a 
excepción de Andalucía, donde lo ofrece un proveedor público)”. (Leal, 
Aceros, & Domènech, 2012, pág. 92)

Para Valero, Sánchez y Bernejo (2007, pág. 17), la teleasistencia supone la 
provisión de cuidados sociales a distancia apoyados por el uso de las TICs. 
En la actualidad, desde los ‘call-ceners’, distintos profesionales sanitarios 
y sociales (entre los que encontramos a Gerontólogos), acercan la atención 
socio sanitaria al hogar del usuario de la teleasistencia. La teleasistencia, 
también es definida como un servicio de asistencia domiciliaria que permite 
la permanencia de los usuarios en su domicilio y garantiza la intervención 
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inmediata a personas mayores y/o con discapacidad que viven solas en 
situación de riesgo y les permite entrar en contacto verbal en un centro 
atendido por personal especializado  (Girbau, Galimany, & Salas, 2010). 
A lo largo del tiempo, la teleasistencia ha ido mejorando la capacidad de 
proporcionar mayores y mejores prestaciones. 

En este sentido, podemos observar una conexión entre los avances 
tecnológicos y la prestación de servicios socio sanitarios a distancia, que 
permite a distintos profesionales llegar al cliente o usuario, aunque no haya 
posibilidad de contacto presencial entre ambos. Aquí, destacamos también 
la posibilidad de conexión de los Gerontólogos con su población objeto.

Telegerontologia

La Telegerontologia  parte de la evolución que ya otras profesiones han 
venido realizando para adaptarse a las posibilidades que ofrece un mundo 
digitalizado. Para West & Heath  (2011), estas incluirían a  la psicología, 
la enfermería, la farmacología y la medicina. Las disciplinas orientadas a 
la salud física, incluida la medicina, la enfermería y las especialidades de 
salud, han estado a la vanguardia en el desarrollo y la implementación de 
aplicaciones de tele-salud que usan las TIC para proporcionar consultas, 
recomendar tratamiento y monitorear remotamente la información de 
salud para pacientes socialmente aislados (Bryant, Garnham, Tedmanson, 
& Diamandi, 2015, pág. 5). La Gerontología se encuentra inserto en todos 
estos aspectos. Tendríamos que hablar también de Telegerontologia (2002, 
pág. 153), casi cualquier cosa que un trabajador social hace cara a cara podría 
teóricamente ser hecho en línea. 

Pensemos que la tecnología también se utiliza directamente en el tratamiento 
del cliente y nos puede ofrecer infinitas posibilidades. Podemos usar 
cámaras de video para todo, desde visitas de seguimiento con clientes hasta 
la realización de entrevistas a distancia. También podemos usar texto y 
correo electrónico para actualizaciones de servicio y para programar citas, y 
podemos usar medios sociales para actualizaciones. O como dice Christenson, 
podemos hacer uso incluso de Facebook u otras redes como soporte o ayuda 
a nuestras tareas. (Christenson, 2017)
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Pero la Telegerontologia  no es sólo una cuestión de usar la tecnología 
directamente en la práctica. También podemos utilizar la tecnología para 
comprender la que utilizan los clientes, y especialmente en cómo la utilizan. 
Esto es importante para entender cómo puede afectarlos. Por ejemplo, los 
adolescentes pueden usar diversas formas de tecnología para intimidar, 
especialmente los medios de comunicación social, o los adultos pueden 
encontrarse frente a reacciones emocionales a las cosas que encuentran 
en línea. Los Gerontólogos necesitan estar al día para entender cómo la 
tecnología afecta a su clientela (Christenson, 2017). Como hemos descrito 
anteriormente, la NASW (Asociación Nacional de Trabajadores Sociales 
norteamericana) tiene estándares de práctica profesional para la integración 
y el uso de tecnología que es fundamental para que los trabajadores sociales 
gerontólogos generalistas avanzados se integren en la práctica.

En este sentido, Reamer (2015a), nos dice que las distintas tecnologías 
electrónicas han transformado la naturaleza de la práctica de Gerontología 
y la educación. Los gerontólogos contemporáneos pueden prestar servicios 
a los clientes mediante el asesoramiento en línea, la asesoría telefónica, el 
asesoramiento por vídeo, la ciberterapia (terapia de avatar), las intervenciones 
basadas en la Web auto guiadas, las redes sociales electrónicas, el correo 
electrónico y los mensajes de texto. La introducción de diversas formas 
digitales, en línea y otras formas de servicios sociales electrónicos ha 
creado también una amplia gama de problemas éticos que el trabajador 
social ha de afrontar: el consentimiento informado del cliente; privacidad 
y confidencialidad del cliente; límites y relaciones duales; conflictos de 
interés; competencia profesional; registros y documentación; y las relaciones 
colegiales. (Reamer, 2015b). 

Pero, ¿cómo podemos definir la Telegerontologia  La  Telegerontologia  se 
puede entender como la aplicación de la telemática a la gerontologia . La 
telemática es la aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la 
informática a la transmisión de información computerizada. Hablaríamos 
entonces de que la Telegerontologia  es la aplicación de las técnicas de la 
telecomunicación, de la informática y la transmisión de información 
computerizada a la gerontologia 
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También podríamos entender la Telegerontologia  como la prestación de 
servicios de Gerontología a distancia, haciendo uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

Formas de Telegerontologia 

Las modalidades de Telegerontologia son muy variadas. En general, la  
Telegerontologia  se podría utilizar en todos aquellos casos en los que el 
Gerontólogo , indistintamente del contexto laboral en el que se encuentre 
(Salud, Servicios Sociales, Residencias de personas mayores, Centros de 
dia, Centros  de envejecimiento activo , Servicios de Información a personas 
mayores …) no puede acceder al usuario y/o cliente, por imposibilidad 
geográfica, porque no hay servicios cerca de estos ciudadanos, por problemas 
presupuestarios, o por necesidades de atención urgente. 

Para la NASW (2017), la Telegerontologia  ofrece a los clientes en una 
amplia gama de enfoques de tratamiento. En algunas prácticas clínicas de 
gerontologia  las sesiones telefónicas o a través del uso de otras tecnologías se 
ofrecen como un complemento a una relación terapéutica principalmente cara 
a cara, disponible cuando el transporte o las emergencias de vida impiden 
que los clientes asistan a sus visitas programadas a la oficina. 

En algunos casos, la Telegerontologia se puede utilizar como el principal 
modo de tratamiento para clientes específicos, como las personas mayores  
con problemas de movilidad, o los clientes rurales con edad con barreras de 
transporte. Incluso, se podrían trabajar con Grupos de autoayuda, aunque 
según nos indica la NASW (2017), aún se están probando la eficacia de esta 
forma de trabajar.

En síntesis, podríamos hablar de distintas formas de Telegerontologia :

•  Tele entrevista

•  Tele entrevista terapéutica

•  Orientación e información a clientes y/o usuarios

• Encuentros de coordinación y /o supervisión con equipos y otros 
profesionales
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• Tele gestión de recursos

• Tele-formación

•  Y en general, actividades de Telepresencia, que a través del uso de tecnologías, 
permitan al Trabajador social acceder en la distancia a sus usuarios, clientes, 
grupos de trabajo o incluso instalaciones de forma remota.

• ¿Desde de dónde se podría hacer la Telegerontologia ? La Telegerontologia  
se podría hacer desde:

• Despacho del gerontólogo 

• Sala de terapia

• Sala de formación

• En el domicilio del cliente o usuario

• Salas de reuniones con profesionales

• Instalaciones de cualquier centro o equipamiento (especialmente pensado 
para telepresencia a través de Robot)

• E incluso desde la vivienda del gerontólogo  (concepto de Telegerontologia  
en sentido estricto).

Ventajas e inconvenientes del TeleGerontología

Es evidente que el uso de las tecnologías para poder hacer Telegerontologia  
presenta sus ventajas e inconvenientes. McCarty y Clancy (2002) ya 
nos indicaban que este fenómeno plantea oportunidades y problemas 
para la  Gerontología Las visitas domiciliarias con un gerontólogo  en 
un lugar y un paciente en otro, la terapia en Internet y la transmisión 
de expedientes de pacientes a través de fronteras estatales y nacionales 
plantean importantes cuestiones éticas y legales. Indudablemente, todo 
ello afecta a  la práctica de la Gerontología, y a las cuestiones éticas y de 
relación que se pueden producir. De hecho, encontramos estudios sobre el 
uso de estas tecnologías que permiten la telepresencia, tanto a favor como 
en contra (ver figura 18).
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Figura 18 - Estudios a favor y en contra del uso de tecnologías que 
permiten la telepresencia

En contra A favor 
Autor Estudio Autor Estudio

(Rees, Stone, 
& Kenkel, 
2005)

Expresan te-
mores de que 
la alianza tera-
péutica (entre 
el cliente y el 
profesional) se 
verá afectada

(Dunstan & 
Tooth, 2012), 
(Griffiths, Far-
rer, & Chris-
tensen, 2010), 
(Richardson, 
2012), 

Han mostrado resultados 
positivos en términos del bie-
nestar subjetivo de los clien-
tes y, en algunos casos, mejo-
res resultados que los que se 
esperaban para la prestación 
de servicios cara a cara

(Jerome, 
Zaylor, 
Deleon, 
& Kenkel, 
2000)

Los mensajes 
no verbales 
serán difíciles 
de detectar o 
interpretar

(Simpson, Ro-
chford, Livin-
gstone, English, 
& Austin, 2014)

También han mostrado re-
sultados positivos en térmi-
nos del bienestar subjetivo 
de los clientes y, en algunos 
casos, mejores resultados que 
los que se esperaban para la 
prestación de servicios cara a 
cara

(Rees & 
Haythornth-
waite, 2004)

El funciona-
miento del 
equipo de TIC 
será proble-
mático

(Simpson, 
Guerrini, & Ro-
chford, 2015)

Métodos mixtos de psicotera-
pia realizado por videoconfe-
rencia reveló altos niveles de 
satisfacción, comodidad, se-
guridad y control del cliente 
con la telepresencia

Fuente: Elaboración propia.

En el caso concreto de la utilización de las tecnologías que permiten la 
Telepresencia en Gerontología (Telegerontologia), autores como Bryant, 
Garnham, Tedmanson, y Diamandi (2015) han demostrado sus beneficios, 
por ejemplo en el caso Australiano. Baca (2008), o Callahan e Inckle (2012), 
argumentaron que el uso de la tecnología, hace que algunos clientes puedan 
sentirse emocionalmente más seguros y capaces de involucrarse en temas 
sensibles o emocionalmente angustiosos dado el mayor grado de anonimato 
y confidencialidad que ofrecen algunas plataformas TIC. En Gerontología, 
será de especial importancia atender elementos referentes a la brecha digital, 
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muchas veces vinculada a aspectos de clase, sociodemográficos, etc… que 
pueden impedir a determinados colectivos el acceso a tecnologías que 
faciliten la telepresencia. “Las formas de entender y superar esta brecha digital 
provocan preocupaciones éticas centrales a la profesión del Gerontologo y a 
las cuales el desarrollo y la implementación de las TIC necesitarán responder”. 
(Bryant, Garnham, Tedmanson, & Diamandi, 2015, pág. 6)

Las ventajas de la Telegerontologia quedarían expuestas en la figura 19.

Figura 19 - Ventajas de la  Telegerontología 

Ventajas 
para el usuario

• Mejora el acceso a los recursos (cita previa, y otros..)
• Atención  a distancia 
• Atención  Social global con mejora de las prestaciones sociales.
• Mayor acceso a la información 
• Facilita la equidad en el acceso a los servicios independien-
temente de la localización geográfica. 
• Reducción de los tiempos de espera.
• Reducción de usuarios derivados a especializados, ofre-
ciendo respuesta a sus problemas sociales desde los servicios 
sociales comunitarios, sin necesidad de demoras en tiempo y 
desplazamientos.

Ventajas    
para los 
profesionales

• Aumento de la demanda de Gerontólogos para poder sa-
tisfacer el elevado volumen asistencial de los usuarios que 
podrían atender.
• Mejor accesibilidad a los datos y expediente del usuario
• Mejor conexión e intercambio de información entre profe-
sionales
• Posibilidad de conectar nuevas herramientas técnicas y de 
diagnóstico en cada caso
• Posibilidades mucho mayores de investigación
• Más facilidad de conexión con la Docencia
• Mejora las comunicaciones entre diferentes profesionales
• Menor tiempo en la realización de la valoración y, conse-
cuentemente, menor tiempo en el tratamiento, evitando de-
moras en los casos  más graves que pudieran acarrear mayo-
res problemas para el usuario.
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Ventajas  
para el sistema

• Mejora de la comunicación interprofesional
• Facilidad de comunicación con proveedores y distribuidores
• Mayor sencillez en la difusión de información
• Facilita y agiliza los trámites burocráticos
• Oferta de mayor calidad en la atención
• Dota a los usuarios de atención especializada en aquellos luga-
res donde no disponen de ella, reduciendo la necesidad de realizar 
desplazamiento por parte de los usuarios y/o de los profesionales.
• Mejor y más rápida comunicación entre distintos servicios. 
Eliminar el duplicado de información. 
• Más eficacia de los equipos y servicios. 
• La posibilidad de realizar consultas remotas entre Servi-
cios Sociales Comunitarios y Especializados, permitiendo a 
los profesionales mantener un contacto continuo entre ellos, 
mejorando así su formación y competencias.
• Reducción de gastos, evitando al profesional y al usuario la 
necesidad de realizar desplazamientos.
• Reducción de emisiones de CO2 al reducir los desplazamientos.

Fuente: Elaboración propia.

Evidentemente, y según venimos exponiendo, la Telegerontologia  también 
presentaría inconvenientes. Podríamos destacar los siguientes:

1. Fallos o errores propios del uso de las tecnologías emergentes (de conexión, 
de tiempo de trasmisión de datos, de cobertura, etc...)

2. Aspectos ligados a la seguridad y la confidencialidad en la relación 
profesional/usuario.

3. Aumento de la demanda de gerontólogos, pudiéndose llegar a no poder 
satisfacer el elevado volumen asistencial de los usuarios que podrían atender.

4. Los programas utilizados en Telegerontologia l deben combinarse con 
otras opciones alternativas, asegurándose que además de ofrecer servicios de 
gran rapidez son a su vez servicios viables.

5. Riesgo de pérdida de datos e imágenes debido a la compresión de dichos 
datos para aumentar la velocidad de transmisión.

6. La tecnología e infraestructura deben estar lo suficientemente desarrolla-
das para soportar la implantación del Telegerontologia en aquellos contextos 
en los que se desarrolle. Esto implica una adecuada infraestructura de tele-
comunicaciones.
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La Entrevista Holográfica (Tele-entrevista) y la Robótica aplicadas a la 
gerontologia 

Uno de los elementos fundamentales del TeleGerontología es precisamente 
la Telepresencia. La Telepresencia es un sistema de videoconferencia (aunque 
mucho más avanzados que los convencionales que podemos realizar con 
nuestros PC de sobremesa) que permite ver y escuchar al interlocutor como 
si estuviera junto a nosotros. Todo ello es posible a través de una conexión 
entre dos o más lugares (despachos de Gerontologos o salas habilitadas 
al efecto, centros y/o equipamientos de  Salud y /o de Servicios Sociales), 
que pueden encontrarse a miles de kilómetros de distancia unas de otras. 
Hablamos siempre de posibilidades de comunicación bidireccional o multi-
direccional, realizada de forma directa, y en tiempo real. Además, no solo 
se podría mantener una comunicación oral y gestual (muy importante en la 
Gerontología  el poder apreciar la ‘comunicación no verbal’), sino que al mismo 
tiempo se pueden compartir la visualización simultánea de documentación, 
o el envío de la misma a través de scanner, impresoras, etc. 

A la Gerontología, y de entre la multitud de opciones de telepresencia, hay 
dos que en los próximos años le van a  interesar especialmente: la entrevista 
holográfica y el uso de telepresencia a través de robots.

En ambos casos, hablamos de sistemas de la Telegerontologia que evita los 
desplazamientos innecesarios, ahorra tiempos improductivos, acelera los 
procesos de decisión, reduce los costes, mejora la comunicación y reduce  
las emisiones de dióxido de carbono, al evitar los desplazamientos del 
profesional. 

La entrevista holográfica es una versión avanzada de la Tele-entrevista, 
que recoge todos sus beneficios. La videoconferencia holográfica permite 
a las personas comunicarse entre sí casi como si estuvieran en la misma 
habitación (ver figura 19). Aquí es donde encontramos multitud de ventajas 
y aplicabilidad en el campo de la Gerontología. 
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Figura 20 - Ejemplo de Entrevista holográfica con tecnología TeleHuman

                                                      

Fuente: New Atlas (2018)

Un holograma es una pantalla que utiliza un efecto óptico que hace ver al 
observador un objeto físico o una persona, como si estuviera delante de forma 
física (ver figura 20). Esta tecnología hace posible ver los objetos mostrados desde 
diferentes ángulos. Esto se podría hacer a ambos lados de la comunicación; 
por ejemplo entre entrevistador y entrevistado, ambos se verían de forma 
holográfica, aunque estuvieran separados por cientos de kilómetros. 

Figura 21 - Ejemplo de entrevista holográfica del Proyecto
 del “profesor avatar”246

Fuente: Tecnológico de Monterry (2018)

246  Modelo de telepresencia desarrollado en el Tecnológico de Monterrey.
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Este tipo de tecnología no necesita gafas para ser vistos, por lo que se presenta 
en un entorno mucho más humanizado y personal para el Gerontologo. 
Igualmente, pueden ser usados por varias personas simultáneamente sin 
tener que estar quieto en un lugar determinado. Esto permite una mejor y 
más fluida interacción entre el trabajador social y su cliente o usuario.

La otra variante de la telepresencia que puede resultar de especial interés a la 
Gerontología es la que se realiza a través de robots. Los avances en robótica en 
los últimos años han sido extraordinarios. Hoy podemos hablar de multitud 
de aplicaciones de la robótica, por ejemplo en el caso de los profesiones 
vinculadas al mundo de la salud, y en especial a la Telemedicina247 (tal y 
como hemos desarrollado anteriormente). Nos referimos a la posibilidad 
de realizar acciones de telepresencia utilizando como vínculo o nexo de 
comunicación un robot que le sirve al trabajador social para estar ‘presente’ 
en un lugar distinto, ver, dialogar  y en general interaccionar con un contexto 
y una realidad desde la distancia, como si estuviera presente de forma física 
en la misma. 

Figura 22 - Ejemplo de Robot RP-VIta de Roomba.248

Fuente: Xataka (2018)

247 Ver Imagen 3. Ejemplo de robot de telepresencia, donde el doctor atiende a un paciente de manera tele-
mática con la ayuda de una enfermera. 
248 Para más información se puede visualizar una demostración del robot en el siguiente enlace: https://
youtu.be/hoAPTpwkFtw
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Es el caso del proyecto TERESA249 (Telepresence Reinforcement-Learning 
Social Agent), un robot de telepresencia con avances significativos en 
inteligencia social, que hace posible su despliegue en entornos como hogares, 
escuelas y hospitales que requieren una interacción humana sustancial. Al 
tratarse de un sistema de telepresencia, un controlador humano (trabajador 
social) interactúa remotamente con las personas guiando un robot situado a 
distancia, lo que permite que el profesional esté físicamente más presente que 
con la teleconferencia estándar. Este robot libera al profesional que lo utiliza de 
decisiones de bajo nivel en cuanto a navegación y postura corporal en entornos 
sociales. En su lugar, TERESA,250 a través de la inteligencia social puede 
realizar estas funciones automáticamente: TERESA251 realiza una navegación 
semiautónoma entre los grupos de personas, mantiene el contacto cara a cara 
durante las conversaciones y muestra un comportamiento corporal apropiado 
para facilitar la interacción entre el cliente/usuario y su trabajador social.

Figura 23 - TERESA de forma autónoma por los pasillos de una residencia 
de Personas Mayores

Fuente: TERESA Project  (2018) 

249 Desarrollado desde la Universidad Pablo de Olavide a través proyecto de investigación dentro del VII 
Programa Marco de la Unión Europea. El proyecto estuvo coordinado por la Universidad de Ámsterdam 
(Holanda), y en él participaron asimismo equipos de investigación de la Universidad de Twente (Holanda), 
Imperial College de Londres (Gran Bretaña), así como la empresa Giraff Technologies (Suecia) y el Centro en 
Tecnologías y Servicios para el Mantenimiento de la Autonomía de Personas Mayores (Francia).
250 Para más información se puede visualizar una demostración del robot en el siguiente enlace: https://
youtu.be/V3jUG_f7RXQ
251 Ver imagen 4 y 5.
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Figura 24 - TERESA interactuando.

Fuente: TERESA Project  (2018)

Se trata de un robot de telepresencia que a través de sus distintos dispositivos 
y sensores, puede navegar en entornos habitados por humanos y controlar 
las actitudes corporales de una manera socialmente inteligente. TERESA 
proporciona un sistema de telepresencia socialmente inteligente que permite 
al trabajador social la participación social e interacción en distintos contextos 
sociales y de atención sin necesidad de desplazamiento.

A modo de conclusión

Nos encontramos en un momento álgido en el desarrollo de las tecnologías 
que permiten la Tele-presencia, y es obvio que todas las disciplinas que la 
pueden y necesitan utilizar, se están poniendo al día de sus posibilidades e 
intentando preparar a sus profesionales para que sean capaces de hacer frente 
a estos nuevos retos y capacidades. La Telegerontologia es un fenómeno que, 
a medio plazo, se terminará de desarrollar y asentar en la normalidad de los 
gerontólogos y de los servicios de atención públicos y privados en los que la 
Gerontología opera. Las adaptaciones de la Gerontología a su entorno, desde 
el punto de vista técnico y metodológico, es algo constante en el desarrollo de 
la propia disciplina, que ha asegurado su especial sensibilidad a los cambio y 
avances sociales y que le ha permitido, desde su nacimiento, el operar con la 
mayor actualidad y profesionalidad posibles sobre su objeto de intervención 
e investigación. La utilización de estas tecnologías de la información y la 
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comunicación, y como venimos destacando, las que nos permiten la tele-
presencia, como las entrevistas holográficas o los múltiples usos de la robótica, 
será un fenómeno claramente normalizado en la profesión que podremos 
ver en poco tiempo. Estos avances y cambios, como todos, no serán fáciles, 
donde la disciplina de la Gerontología   tendrá necesariamente que afrontar 
importantes retos y superar debates, especialmente  de índole ética, que de 
seguro sabrá abordar con la sensibilidad y adaptabilidad que le caracteriza. La 
Gerontología supone todo un campo de retos, pero también de soluciones que 
enriquecerán, aún más si cabe, a la propia rama profesional gerontóloga.. 

BOA PRÁTICA – Centro Paroquial e Social do Salvador-Beja

O Centro Paroquial e Social do Salvador é uma Instituição de Solidariedade 
Social e de carisma religioso, pertencente à Paróquia do Santíssimo Salvador de 
Beja. Iniciou a sua atividade em 1984 com as atividades pastorais no âmbito da 
catequese e ocupação de tempos livres para as crianças, seguindo-se em 1985 
a abertura do centro de dia e de creche e do jardim-de-infância em 1986. Em 
1987 foi inaugurada a valência de Lar, estabelecimento I. Posteriormente, para 
dar continuidade ao primeiro projeto, criou-se o estabelecimento II (de cariz 
privado) com a valência lar, onde se situa a Igreja de Nossa Senhora do Monte 
Carmelo. 

O Centro Paroquial e Social do Salvador tem como finalidade dar resposta às 
necessidades atuais da sociedade apoiando a população idosa e a sua família, 
proporcionando ao idoso a sua autonomia, favorecendo o seu bem-estar físico, 
psíquico e social. A Instituição procura, também, satisfazer as necessidades de 
lazer desenvolvendo iniciativas propiciadoras de atividades de animação e de 
ocupação dos tempos livres, deslocações e visitas culturais recreativas.  

Lar Residencial Nossa Senhora do Monte Carmelo – Estabelecimento II

O Lar Residencial para Idosos tem capacidade para 92 utentes. O edifício tem 
cinco pisos, três dos quais estão destinados à residência dos utentes e nos 
outros dois pisos estão sediados alguns serviços e também espaços comuns. 
Esta valência disponibiliza, além dos serviços de alimentação, higiene e 
conforto, apoio psicológico e social, serviço de animação sociocultural, 
enfermagem, medicina, fisioterapia e atividade física adaptada.
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O Lar é misto, tendo utentes do género feminino e do género masculino, os 
quais têm idades compreendidas entre os 65 e os 100 anos de idade, sendo 
que alguns utentes têm ultrapassado os 100 anos. 

No que respeita ao nível de autonomia da população-alvo, o Lar tem tido mais 
utentes dependentes do que utentes autónomos, pois de uma maneira geral 
necessitam de ajuda parcial ou total na realização e satisfação das atividades 
básicas de vida diária e, por outro lado, muitos dos utentes são dependentes.

Atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal

Tendo em conta as especificidades da população-alvo referidas anteriormente 
e as necessidades daí decorrentes, o Lar tem vindo a desenvolver e a dinamizar 
atividades ocupacionais e de desenvolvimento de forma individual e em 
grupo, uma vez que o dia-a-dia do idoso deve ser preenchido, não só com a 
satisfação das suas necessidades básicas mas, também, com um conjunto de 
atividades que o distraia, estimule, desafie e que o faça sentir bem e útil para 
que tenha uma vida saudável, ativa e criativa, que comunique com os outros, 
que seja participativo na comunidade, desenvolvendo a sua personalidade e 
autonomia.

De facto, temos vindo a constatar que a realização de atividades ocupacionais 
e de desenvolvimento pessoal com os idosos têm resultados positivos e 
benéficos no que respeita à redução das suas perdas funcionais e, também, na 
melhoria da sua qualidade de vida. São, de facto, importantes para a sua saúde 
(física e psíquica), para a sua autoestima, para a criação/reforço de laços sociais 
e para que o idoso faça da instituição o seu espaço e a sua casa. A instituição 
tem tentado atenuar os efeitos negativos da institucionalização através da 
promoção e criação de condições favoráveis ao bem-estar do idoso.

O envolvimento dos utentes nas tecnologias de informação e comunicação 
(TIC), nomeadamente nas sessões informáticas, tem vindo a ser gradual. O 
contacto com o computador tem proporcionado aos idosos o acesso a novas 
relações, mas também tem aberto novas possibilidades de interação com a fa-
mília, fomentando as relações entre gerações, através, por exemplo, da comu-
nicação por e-mail, via skype e outros serviços. As TIC têm constituído um 
meio para os utentes alcançarem uma maior autonomia, participação social, 
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conhecimentos, desenvolvimento pessoal, aptidões concretas no relaciona-
mento com outras pessoas. Tem permitido, ainda, que os utentes desfrutem 
do tempo de forma diferente.

Figura 25 - Visualização de videoclips musicais

 

Fonte: CPSS, 2020.

Todavia, ao longo das sessões informáticas verificou-se que os utentes, de 
uma maneira geral, apresentavam algumas dificuldades na utilização do 
computador, nomeadamente o manuseamento do rato, tamanho do ecrã 
(conteúdo reduzido) e teclado pequeno com demasiadas teclas o que, por 
vezes, gerava alguma desmotivação. De facto, sentíamos a necessidade de 
colmatar esta situação com um interface mais adaptado ao público-alvo que 
permitisse realizar todas as tarefas mais usuais de forma simplificada em que 
a utilização fosse mais agradável e divertida.   

As tecnologias e a Plataforma siosLIFE

O Centro Paroquial e Social do Salvador teve conhecimento da plataforma 
siosLIFE, através de uma visita comercial. Foi feita a demonstração do 
equipamento, o qual nos cativou desde a primeira instância, pois correspondia 
às necessidades sentidas pelos utentes, tendo em conta que o siosLIFE 
disponibiliza às instituições uma solução tecnológica e inovadora que ajuda 
os idosos a ultrapassar os desafios da melhor idade através de plataformas 
interativas de fácil utilização. Para além do software e hardware adaptado 
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ao perfil físico e psicológico dos idosos, são disponibilizados aos familiares e 
profissionais um conjunto de ferramentas de comunicação, acompanhamento 
e monitorização da atividade diária. 

Dada a importância e as vantagens desta nova tecnologia, o Centro Paroquial 
e Social do Salvador adquiriu, em Agosto de 2018, a plataforma quer para o 
estabelecimento I, quer para o estabelecimento II. Esta plataforma começou, 
assim, a fazer parte da vida de muitos dos idosos do Centro, pois permitiu-
lhes aceder, de uma forma mais adaptada, às diversas atividades no âmbito 
da estimulação cognitiva e física, da comunicação simplificada e do 
entretenimento multimédia. 

Figura 26 - Estimulação cognitiva

Fonte: CPSS, 2020.

Relativamente à estimulação cognitiva, a plataforma possibilita exercícios e 
jogos interativos adaptados que, para além de serem vantajosos para o idoso, 
fornecem aos profissionais um conjunto de ferramentas de trabalho para o dia-
a-dia neste âmbito. No que respeita à estimulação física, o idoso pode fazê-lo 
de forma lúdica com recurso a sensores de movimento, através de exercícios 
adaptados, que complementam a atividade física adaptada e a estimulação 
motora já existente no Lar. Através da comunicação simplificada, o idoso 
pode manter-se em contacto com os seus familiares e amigos através de 
videochamada, mensagens e partilha de conteúdo como fotografias e vídeos. 
O entretenimento multimédia possibilita ao idoso o acesso a conteúdos 
selecionados relativos aos seus gostos pessoais e permite, também, que tenha 
acesso a músicas e filmes do seu tempo, conteúdos religiosos, entre outros.
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Figura 27 - Expressão escrita e estimulação cognitiva

Fonte: CPSS, 2020.

Estas atividades são disponibilizadas pela plataforma através de uma 
utilização fácil em que para aceder, o utente, apenas coloca um cartão por 
cima de uma estrutura e posteriormente visualiza de imediato através de um 
ecrã grande de conteúdo amplo e digital, imagens simples, bem definidas, 
percetíveis e funcionais. A plataforma exibe também para o utilizador 
orientações verbais e valoriza o utente mesmo quando não consegue fazer 
algo. Permite, também, ao idoso criar facilmente um perfil de preferências e 
trabalhos efetuados.

Os utilizadores e a utilidade da Plataforma siosLIFE

Relativamente à população utente do Lar, pode dizer-se que a maior parte 
dos idosos utiliza e usufrui da plataforma siosLIFE. A seleção das atividades 
depende do estado de saúde do utente e da sua autonomia. No entanto, 
acompanhamos personalizadamente os idosos, de uma maneira geral, e 
sobretudo aqueles que apresentam maior dependência.

Tendo em conta que a residência dos utentes está dividida em três pisos, a 
Instituição adotou, para promover uma maior acessibilidade à plataforma, 
um sistema que permite que o siosLIFE não esteja confinado a um espaço 
físico, mas que se desloque aos diferentes espaços onde o idoso se encontra, 
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nomeadamente aos seus quartos, pois existem idosos que preferem usufruir 
da plataforma de forma mais reservada.

Figura 28 - Videochamada com familiar

Fonte: CPSS, 2020.

Relativamente à periodicidade da utilização da plataforma, e de forma a 
permitir o acesso equilibrado entre todos os utilizadores, foi elaborado um 
cronograma mensal com a utilização individual. Além deste tipo de utilização, 
também, estão previstas as utilizações em grupo. Fora desta calendarização, 
a plataforma está disponível caso seja solicitada pelo utente. 

Figura 29 - Estimulação física

Fonte: CPSS, 2020.
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De uma forma geral, quando os utentes conhecem a plataforma siosLIFE 
evidenciam o gosto pela mesma, ficam entusiasmados com o equipamento e 
com o seu conteúdo e transparecem de imediato a motivação para usá-la. As 
primeiras utilizações são muito empolgantes, pois os utentes sentem que as 
novas tecnologias também estão ao seu serviço, que estão adaptadas às suas 
realidades e especificidades e sentem-se mais ativos e valorizados. Assim que 
percebem que a plataforma é uma ajuda benéfica para a sua vida, despertam 
o interesse pela utilização periódica da mesma e posteriormente começam 
a integrar o siosLIFE na sua rotina, até porque esta nova tecnologia leva-os 
também, e uma maneira mais fácil, a estarem em contacto com os familiares, 
amigos, notícias, atualidades, musica, etc. De facto, as atividades preferenciais 
dos idosos, relativamente às atividades da plataforma, são precisamente a 
comunicação com a família/amigos, a visualização de videoclips musicais e 
os jogos cognitivos. 

Figura 30 - Estimulação cognitiva
 

Fonte: CPSS, 2020.

Os utentes testemunham, assim, na primeira pessoa as suas opiniões 
relativamente à plataforma siosLIFE:

“A plataforma está engraçada, é bonita e faz muito bem à nossa cabeça pois distrai-
nos de outras coisas/pensamentos”. 

Gertrudes Galamba, 74 anos
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“ Acho que a plataforma é boa, é especial, ajuda-me a ter mais alegria e boa disposição. 
Gosto de ouvir as músicas”. 

Natércia Vargas, 95 anos

“É muito moderno e faz com que os utentes da terceira idade se sintam mais 
atualizados a usarem as novas tecnologias. Sinto-me mais jovem e mais alegre e sinto 
grande admiração pelas novas tecnologias”. 

D. Luísa Apolinário, 74 anos

“ No nosso tempo não havia estas coisas, assim esta plataforma é importante para 
eu falar com a família e fazer jogos. É importante na terceira idade e no lar estarmos 
ocupados com esta atividade”.

D. Lurdes Paulino, 84 anos

“É uma coisa boa porque a gente aprende aquilo que não sabe. Puxar pela memória e 
a passar o tempo”.

D. Irene Nunes, 96 anos

O Centro Paroquial e Social do Salvador ao aderir à plataforma siosLIFE permitiu 
que os utentes das valências Lar pudessem aproveitar, de uma forma adaptada, 
as potencialidades das novas tecnologias. Desta forma, foi disponibilizado 
aos idosos soluções tecnológicas completamente inovadoras que os ajudam 
a ultrapassar os desafios da utilização através de plataformas interativas. Tem 
sido, sem dúvida, um projeto interessante e inovador, o qual tem tido um 
impacto positivo na população alvo e tem trazido benefícios aos utentes. Entre 
eles destacam-se o contributo para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, 
afastando-os do isolamento/solidão, por meio da interação digital, tornando-os 
mais independentes e estimulando-os a adquirir novos conhecimentos. Além 
destas questões, temos verificado que a inclusão do idoso no mundo digital não 
tem sido só uma forma de inserção, mas um fator primordial para que continue 
ativo no seu quotidiano. Por outro lado, o dia-a-dia do utente tornou-se mais 
divertido, combatendo, assim, o sedentarismo e também a distância de alguns 
familiares e amigos. Acresce referir, também, que a plataforma siosLIFE tem 
sido uma ferramenta facilitadora do trabalho dos profissionais no âmbito das 
atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal.  
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INVESTIGAÇÃO 2

AGEING IN PLACE E GERONTOTECNOLOGIA,

DIÁLOGOS EMERGENTES NA RELAÇÃO IDOSO-TECNOLOGIA

Instituto Politécnico de Beja

Vito Carioca
Instituto Politécnico de Beja

Ana Fernandes
Instituto Politécnico de Beja

Resumo

A investigação procurou analisar as expetativas de um grupo de idosos, não 
institucionalizados, a frequentar uma Universidade Sénior, de um concelho 
rural-urbano do sul de Portugal, relativamente à utilização da tecnologia na 
sua atividade pessoal diária. Foi realizado um estudo exploratório, de tipo 
indutivo, com o recurso à metodologia do focus group.

Os resultados obtidos permitiram concluir que a totalidade do grupo 
privilegia a sua situação de ageing in place,252 em detrimento de respostas 
sociais tradicionais de apoio a idosos. Em matéria da utilização da tecnologia, 
as questões técnicas necessárias para uma boa utilização da tecnologia 
foram consideradas prioritárias. Um outro aspeto, refere-se à ideia de que 
a tecnologia é fundamental na autonomia do idoso e na sua independência, 
mas condicionada ao tempo de utilização da mesma.

Nota inicial

No mundo da Internet das Coisas, em que tudo está ligado a tudo, e em que 
a segurança da informação disponível é cada vez maior (cloud computing), 
a humanidade e o desenvolvimento tecnológico de matriz empresarial 
centram-se com maior acuidade na conceção de aplicações, plataformas 
ou outras soluções que permitam aumentar os níveis de apoio em áreas de 
emergência social, nomeadamente no envelhecimento ativo e saudável.

252 Fonseca, 2018.
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Equacionam-se novas e ousadas possibilidades de comunicação para este 
século XXI fruto do desenvolvimento exponencial do fenómeno tecnológico, 
a disrupção, com profundas implicações no sistema social e nas suas 
configurações.253 No mundo do telepoder em que o tempo se conta em 
nanosegundos, a vida e o homem serão certamente diferentes, abrindo-se 
com elevado optimismo o caminho para a melhoria de vida da pessoa idosa e 
do seu envelhecimento natural, mais ativo, saudável e positivo. Na sociedade 
do digital e da inteligência artificial, o idoso assume uma consciência reflexiva 
que propicia para a adaptação e desempenho de novos papéis. 

 De acordo com a teoria da Gerotranscendência, desenvolvida por Lars 
Tornsatm (2005), a velhice pode ser uma altura em que os objetivos surgem 
como alvo de mudança, orientados para uma adaptação à perda e para o 
exercício de novos papéis, pontos de vista e ambientes sociais.

A este propósito a teoria do Ageing in Place, traduz-se num importante 
contributo para esta análise, na medida em que gira em torno da promoção 
da “capacidade de continuar a viver em casa e na comunidade ao longo do 
tempo, com segurança e de forma independente. Este conceito requer uma 
abordagem interdisciplinar protagonizada pela gerontologia, valorizando 
intervenções em diferentes escalas: nacional, regional, comunitário e 
individual.” 254

Assumindo este quadro conceptual, o estudo prático estruturou-se em 
torno das vivências e expetativas de uma amostra intencional de idosos, não 
institucionalizados, frequentando uma universidade sénior, de um concelho 
do sul de Portugal, relativamente à utilização da tecnologia na sua atividade 
diária.

Metodología 

O estudo realizado enquadrou-se na definição de um estudo exploratório do 
tipo indutivo, assente no paradigma qualitativo. A dimensão exploratória 
centrou-se na necessidade de desenvolver uma maior familiaridade com 
o objeto de estudo de forma a explicitá-lo, ou seja, partiu-se da finalidade 

253 A Quarta Revolução Industrial, na aceção de Schwab e Davis (2019).
254 Fonseca, 2018, p.7.
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de “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 
formulação de problemas mais precisos.”255 Ao optar-se por uma estratégia 
de investigação do tipo indutivo, não se pretendeu concretizar uma 
explicação do problema, mas sim compreender e interpretar a realidade 
em estudo, partindo de uma situação concreta do real. No que concerne ao 
carácter qualitativo do estudo, não se pretendeu contribuir para a construção 
de explicações plausíveis de serem generalizadas, mas sim que permitam 
construir uma análise sobre uma situação concreta do real. Foi determinada 
como população do estudo um grupo de idosos da Universidade Sénior de 
Beja. O método de seleção foi realizado através de uma amostra intencional 
por conveniência e neste âmbito, foram três os critérios de conveniência 
que estiveram na base da constituição desta amostra: I) Disponibilidade 
demonstrada para participar na investigação, mediante consentimento 
informado; II) Ter contacto com a tecnologia na ótica do utilizador; III) O 
equilíbrio de géneros no grupo estudado.

Face a estes critérios, foram selecionados quatro elementos do género feminino 
e quatro elementos do género masculino, com idades compreendidas entre 
os 64 e os 82 anos. No âmbito da recolha de dados, foram tomadas as 
disposições necessárias para proteger os direitos e liberdade das pessoas que 
nele colaboraram. Os participantes foram informados sobre os objetivos da 
pesquisa, esclarecendo que as informações fornecidas seriam mantidas em 
sigilo e que só seriam utilizadas para fins de investigação. 

O Focus Group foi realizado na sala de aula da universidade, com recurso a um 
gravador. O mesmo contou com dois moderadores especializados e decorreu 
durante o período de duas horas, findo o qual foi realizado um momento de 
balanço e reflexão acerca das informações e apresentadas. A utilização da técnica 
do Focus Group, respeitou a sequência da sua aplicação: planeamento, preparação, 
condução, análise.256 Para o efeito foi criado um guião que tinha como principal 
objetivo compreender as questões emergentes na relação entre os conceitos de 
ageing in place e gerontotecnologia, e que se apresenta no quadro nº1:

255 Gil, 2008, p.46.
256  Krueger & Casey, 2009; Stewart et al., 2007, cits por Silva,Veloso & Keating, 2014.
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Quadro nº1 - Guião de Focus Group

Parte/Objetivo Dimensões Tópicos/ Questões

Parte I
Informar sobre os   
objetivos do estudo

- Valorizar a contribuição dos partici-
pantes para a realização do estudo
- Assegurar o caráter voluntário da 
participação e possibilidade de desis-
tência a qualquer momento do estudo
- Assegurar o anonimato e a confi-
dencialidade dos dados
- Garantir a divulgação do estudo, 
refletindo as considerações emer-
gentes do tema em análise.

- Objetivos do estudo e 
informar do recurso ao 
gravador para registo de 
memórias

Parte II
Caraterização dos 
participantes

- Recolher  dados pessoais e profis-
sionais

- Género
- Idade
- Habilitações académicas

Parte III
Representação do 
processo 
de envelhecimento

- Identificar a representação do pro-
cesso de envelhecimento e dos ido-
sos

- O que é para si o envelhe-
cimento?
Com que idade se começa 
a envelhecer?

Parte IV
Representação  do 
conceito de Ageing 
in Place

- Identificar a representação do 
envelhecimento em contexto domi-
ciliário e comunitário 
- identificar a representação sobre 
as respostas sociais tradicionais de 
apoio a idosos

- O que pensa sobre os 
idosos que decidem per-
manecer na sua casa?
- O que pensa sobre os 
idosos que recorrem a res-
postas sociais (ERPI, apoio 
domiciliário, entre outras)?
- em que situações gostaria 
de permanecer em casa e 
em que situações recorre-
ria a apoios sociais?

Parte V
Utilização 
da tecnologia

- Conhecer as diferentes vertentes  
de utilização das TIC

- costuma utilizar a tecno-
logia?

Parte VI
Aspetos positivos 
da tecnologia

- Identificar os aspectos positivos 
da utilização da tecnologia

- que razões podem 
justificar a sua opção pela 
utilização das TIC na sua 
actividade enquanto pessoa?
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Parte/Objetivo Dimensões Tópicos/ Questões
Parte VII
Dificuldades 
na utilização 
da tecnologia

- Identificar as dificuldades na 
utilização da Tecnologia

- que dificuldades 
encontra na utilização da 
tecnologia?

Parte VIII
Riscos da utilização 
da tecnologia

- Identificar os riscos da utilização 
da tecnologia

- Em sua opinião, existem 
riscos na utilização da 
tecnologia?

Parte IX
Impactos da 
tecnologia na vida 
do idoso

- Conhecer a percepção acerca dos 
impactos da tecnologia no processo 
de envelhecimento

- Que impactos a 
utilização da tecnologia 
poderá causar no 
bem-estar do idoso 
no seu processo de 
envelhecimento?
- Em sua opinião, de 
que forma a tecnologia 
pode contribuir 
para a autonomia e 
independência do idoso 
na sua casa?

Parte X
Medidas de 
Política Social para 
reforço do binómio 
idoso-tecnologia

- Identificar um conjunto de 
sugestões relativas a medidas 
de política social para reforço da 
relação idoso-tecnologia

- Em sua opinião, que 
medidas devem ser 
consideradas pelos 
decisores políticos 
(governo, autarquias, 
união europeia) para 
reforço da relação 
entre tecnologia e 
autonomia dos idosos em 
contextos domiciliário e 
institucional?

Observações finais
- Há mais alguma questão 
que deva considerar?
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Após a realização do focus group, a análise decorreu ao longo de três 
etapas:257 

I. Codificação/indexação: uma vez transcrito e lido o texto, ocorreu 
um processo de atribuição de categorias e de subcategorias, refletindo 
estas os temas presentes no guião, bem como outros que emergiram da 
discussão do grupo;

II. Armazenamento/recuperação: esta fase foi dedicada à compilação de 
todos os extratos do texto subordinados à mesma categoria, de modo a 
poder compará-los, processo que pode foi realizado manualmente.

III. Interpretação: foi suportada numa análise sistemática dos dados, 
com base no método de indução analítica.

Resultados

R1 -  Relativos à categoría  Representação do Processo de Envelhecimento

No âmbito da perceção do significado de envelhecimento, constata-se que 
metade dos entrevistados possui uma noção relacionada com a necessidade 
de acompanhar a evolução da tecnologia. Num outro prisma, três dos 
entrevistados deixam transparecer uma visão assente em aspetos mais 
negativos do processo de envelhecimento como a perda de faculdades físicas 
e psíquicas, acentuando a complexidade desta fase da vida. Os restantes 
participantes percecionam o envelhecimento relacionado com a idade 
cronológica (dois) ou revelam ainda não ter pensado muito sobre o tema (dois). 
Quando questionados sobre a idade em que se começa a envelhecer, verifica-
se uma unanimidade em cinco dos entrevistados que indicam os 60 ou 65 
anos, como a idade em que se denotam os primeiros sinais físicos e psíquicos 
do processo. Quatro dos participantes afirmam que não se “sentem velhos”. 
O mesmo número de entrevistados, considera os efeitos do envelhecimento 
físico mais nefastos que as consequências a nível psíquico. 

R2 – Relativos à categoría  Representação do conceito de Ageing in Place

A totalidade dos entrevistados manifesta uma visão positiva acerca do 

257 Bloor et al., 2001; cits. por Silva,Veloso & Keating, 2014.
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envelhecimento em contexto domiciliário, sendo que quatro participantes 
mencionam claramente ser sua intenção vivenciar o processo de 
envelhecimento na “sua casa” enquanto tal “for possível”, dois entrevistados 
referem o Serviço de Apoio Domiciliário como uma alternativa ao 
processo de institucionalização. Por fim, salientam-se ainda duas opiniões 
manifestadas relativamente à necessidade de adaptação das atuais estruturas 
residenciais para idosos às necessidades das gerações atuais e vindouras (um 
entrevistado) e ainda a opinião acerca do enfraquecimento das relações de 
vizinhança enquanto elemento limitativo do processo de ageing in place. Na 
perceção sobre o recurso a respostas sociais tradicionais de apoio a idosos, 
as opiniões são unânimes e nenhum dos entrevistados manifesta vontade de 
abandonar a sua casa, deixando visível de alguma forma, uma representação 
pouco positiva acerca das estruturas residenciais para idosos.

R3 – Relativos à categoría Utilizações da tecnologia

Importa referir, que o grupo de idosos da amostra não apresenta dificuldades 
em matéria de continuar em situação domiciliária e acedem facilmente à 
tecnologia na sua atividade diária. A maioria dos inquiridos refere que recorre 
ao computador (6 entrevistados) e ao telemóvel e às soluções que o mesmo 
proporciona, caso da internet, dos jogos e do youtube, revelando uma evidente 
predisposição positiva face ao suporte tecnológico. Se considerarmos a franja 
amostral (quase vinte anos de diferença entre os entrevistados), é nossa 
opinião, que existe uma atitude positiva e uma recetividade presente quanto 
à importância para a sua atividade diária e domiciliária em todos eles. Aliás, 
e conforme foi referido por todos, o esforço a ser feito, para a sua manutenção 
em casa é igualmente suportado pelas vivências agradáveis que têm com o 
recurso à tecnologia.

R4 – Relativos à categoría Aspetos positivos da tecnologia

A análise revela-nos a franja diversificada de utilizações da tecnologia do 
computador e das suas componentes, como a internet, o correio electrónico, 
o youtube, a digitalização, entre outros, com aplicações na atividade diária e 
pessoal. Verificamos, igualmente, uma utilização generalizada da tecnologia 
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por parte do grupo, em função das necessidades pessoais. Por outro lado, 
importa salientar um aspeto que nos merece particular atenção, e que se 
prende com a utilização de suportes (via Skype) para o dialógo familiar e 
intergeracional. Este é um aspeto de extrema importância, porque a tecnologia 
é entendida enquanto recurso que permite “ultrapassar as distâncias” e 
contribuir para o reforço da relação familiar.

R5 – Relativos à categoría Dificuldades na utilização da tecnologia

As questões centram-se, fundamentalmente a dois níveis: I) o primeiro nível, 
relacionado com as necessidades de formação técnica para a utilização da 
tecnologia; II) um segundo, prende-se com os interfaces gráficos do computador, 
aquilo que designamos de user friendly, que deverão ser adaptados a esta 
franja etária e, no futuro, personalizados. O primeiro nível deve considerar-
se relevante para o processo de e – inclusão, na qual os processos de formação 
técnica são fundamentais. O segundo, pensamos que é uma aposta de 
futuro e que está a merecer já, por parte da matriz empresarial uma atenção 
redobrada, no sentido de ajustar os interfaces às características próprias desta 
franja. Essa é, aliás, uma componente fundamental da gerontotecnologia, 
tendo em conta as alterações decorrentes do envelhecimento humano que, 
em matéria de visão, se situam nas dificuldades em discriminar detalhes de 
objetos próximos; dificuldades de leitura, de visão à noite e para adaptar a 
visão às mudanças rápidas de ambientes com luminosidade diferente.258 

R6 – Relativos à categoría Riscos na utilização da tecnologia

Os riscos da perda de confidencialidade e os decorrentes da pirataria são 
pormenor importante, aspeto que nos merece especial atenção e que é 
matéria amplamente debatida, porque é uma realidade efetiva e um risco 
da utilização pouco cuidada da tecnologia. Outro aspeto de referência está 
diretamente relacionado com os riscos de utilização da internet sem filtros, 
i.e., o recurso ao suporte tecnológico por parte do idoso em questões de saúde. 
Esta é, igualmente, uma matéria particular e de relevância, o que, em nossa 
opinião, passa pela maior formação para a educação para a saúde e, também, 
para a educação para os riscos possíveis decorrentes da generalização e 

258 Ferreira,2013.
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banalização da informação, sem controlo e sem filtros rigorosos. São ainda 
colocadas situações que se prendem com necessidades de maior formação 
técnica do idoso no âmbito da utilização do meio tecnológico, questões que 
se prendem com as implicações negativas da tecnologia na relação familiar 
e no convívio da família e, por último, de extrema importância, o risco do 
aumento do desemprego humano, provocado pela máquina.                                                                        

R7 – Relativos à categoría Impactos da tecnologia na vida do idoso

São referidos três aspetos fundamentais: I) a tecnologia, numa perspetiva 
positiva, ao serviço da relação familiar e no apoio à atividade diária das 
famílias, aspetos que nos merecem particular atenção; II) para a concretização 
efetiva destes pressupostos importa existir adequada formação técnica para 
a utilização da tecnologia, aspeto que percorre todo o estudo e que nos 
deve merecer especial atenção; III) um terceiro, prende-se com uma maior 
autonomia e independência que a tecnologia permite e que nos remete já 
para as questões do ageing in place.

A análise da situação específica da utilização da tecnologia em contextos 
familiares e comunitários (o ageing in place) revela-nos a total receptividade 
e consideração da importância do recurso para “evitar ir para o lar”. Os 
entrevistados afirmam, na totalidade, que a tecnologia é fundamental para a 
autonomia e segurança em contexto familiar não institucionalizado.

R8 – Relativos à categoría Políticas sociais promotoras da relação idoso-tecnologia

A totalidade dos idosos sugeriu o reforço da intervenção do poder local, ao 
nível da literacia em tecnologia, na medida em que esta seria uma forma de 
incentivar um processo de ageing in place informado e gradual. Deste modo, com 
o apoio de especialistas e parcerias locais, as pessoas idosas poderiam ter acesso 
a formações potenciadoras de um envelhecimento retardador de processos de 
institucionalização. As pessoas que colaboraram nesta investigação, mencionam 
ainda a necessidade de descentralização das formações em tecnologia para 
as freguesias rurais, na medida em que muitas vezes estas iniciativas estão 
centralizadas na sede do concelho, facto que não abona na democratização do 
conhecimento, que deveria ser alvo de uma política nacional.
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Discussão e Conclusões 

Em primeiro lugar, constata-se que a totalidade do grupo privilegia a sua 
situação de ageing in place. O serviço de apoio domiciliário é mencionado 
como uma alternativa que permite retardar a institucionalização. 

Em matéria de utilização da tecnologia, e numa apreciação aos seus efeitos 
na vida diária do grupo, importa referir que, na quase generalidade, as 
dificuldades e questões técnicas necessárias para uma boa utilização e 
otimização da tecnologia foram consideradas prioritárias. Em nossa opinião, 
esta é uma questão fundamental a considerar e objecto de estudos diversos,259 
que confirmam esta evidência do estudo e, nos merecem a recomendação 
para que este aspeto seja objecto de reflexão por parte das instituições de 
ensino superior que deveriam investir na criação criar de Unidades de Apoio 
ao Idoso, com valências diretamente relacionadas com a formação técnica 
para a utilização da tecnologia e para a mudança da atitude face ao novo 
objecto - que em muitas situações pela dificuldade de utilização da tecnologia 
antecipou até a reforma do idoso - fundamentais para a e-inclusão e para fazer 
face ao boom tecnológico.

Um outro aspeto refere-se à ideia que a tecnologia é relevante na lógica 
do ageing in place na autonomia do idoso, mas condicionada ao tempo de 
utilização, devendo o idoso considerar, no seu tempo global de vida, a 
execução de outras tarefas fundamentais à sua existência (a leitura, a atividade 
física, a partilha social, etc). 

Em termos de política social foi assumido como fundamental, a 
descentralização do poder local para apoiar a literacia em tecnologia. No 
entanto, é também valorizada a ideia de que o poder central deveria assumir, 
igualmente, uma política nacional de informação e incentivo ao uso da 
tecnologia por parte do idoso.

259 Páscoa, 2017; Prado, 2008; Abad, 2014.
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Envelhecer no futuro, caminhos 
para a imortalidade?*

Capítulo 7

Continuaremos a envelhecer no futuro? Ou simplesmente a 5ª idade será a derradeira 
na evolução do Ser Humano em Gaia, a Terra? A disrupção tecnológica, controlada nos 
seus riscos éticos, mas incontrolada na rutura total com os modelos clássicos de matriz 
tecnológica, será efetivamente o prenúncio e o caminho para a amortalidade260? 
Um novo e diferente mundo chegou. Um mundo de biohacking261, e da era do 
Transumanismo, com um Homo Sapiens Sapiens em transição para cyborg e uploads, 
na aceção de Tegmark262, dos carros voadores, dos navios autónomos, da generalização da 
IoT, da tecnologia 5G e do quântico.263 A inteligência artificial e o algoritmo264 cada vez 
mais complexo265 fazem parte constante e sempre presente na vida do ser humano.
Estaremos preparados para a disrupção total, que configura até a possibilidade da 
emergência de um digital twin do Ser Humano? Estaremos preparados para entender 
o fenómeno da robotização social, profundamente comprometida com o envelhecimento 
humano, sabendo controlar os riscos éticos e admitindo que o idoso longevo atingiu níveis 
de literacia digital compatíveis com a convivência com a máquina?

*Escrito em colaboração com João Paulo  Barros, Professor Coordenador de Engenharia Informática e Coor-
denador do Mestrado em Internet das Coisas, no Instituto Politécnico de Beja (ponto Envelhecemos mais 
saudáveis em tempos da Internet das Coisas?).
260 Na opinião de Harari (cit. por Silva, 2020) deve entender-se pela eliminação das causas naturais da 
morte.
261 Na aceção de Punsola (2019), um movimento cujo principal objetivo é aproveitar os benefícios da tecno-
logia para tentar melhorar-nos como espécie.
262 Tegmark, 2019.
263 Punsola, 2019.
264 Na opinião de Molina (cit. por Paniagua, 2019), “(…) os algoritmos funcionam como conexões neuronais 
que se ajustam automaticamente. São um conjunto de neurónios artificiais interligados por pesos que dimi-
nuem ou aumentam consoante os acertos e as falhas.” (p.56).
265 A complexidade do algoritmo está diretamente relacionada com a sua programação a partir do deep 
learning (processo que procura imitar o funcionamento do cérebro humano).
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Mergulhamos em tempos de dúvida, conscientes de que a emergência global é uma 
inevitabilidade, imprevisível e não isenta de riscos éticos que serão certamente menos 
ousados com a regulação concertada da disrupção por parte dos poderes instalados, de 
matriz diversa. E estaremos preparados para entender e gerir as profundas alterações 
com que a Humanidade se irá confrontar nos mundos 4.0 e 5.0 do futuro, da disrupção 
tecnológica global, e para uma educação orientada para a adaptação do Ser Humano às 
utopias e distopias do novo mundo?

Tecnologias do mundo 4.0, a disrupção total?

“O prolongamento indefinido da vida e a substituição dos humanos 
por robôs pensantes não são (…) temas recorrentes de ficção científica. 
Constituem a ambição de muitos gurus da engenharia genética, da 
informática, novas tecnologias e empreendedores futuristas. Ao concretizar-
se semelhante utopia, será mais um fator de agravamento da tendência 
de autodestruição do homem ou um elemento decisivo para a superação 
dos limites biológicos que têm por horizonte a doença, a decrepitude, o 
sofrimento e a imortalidade?.” 266

Tempos de presente e futuro são tempos de mudança do pensamento huma-
no, nas manifestações próprias do seu comportamento e na sua relação com 
o desenvolvimento tecnológico. Tempos emergentes de inteligência artificial, 
nas suas diversificadas formas, como o são a geração 5G267 (Quinta Geração 
de internet móvel), que permitirá a ligação simultânea de um número ilimi-
tado de dispositivos e que representa a futura geração de telecomunicação 
móvel e os “gémeos digitais (digital twin).”268

Acerca dos novos tempos Clarke269 afirmava já, que são tempos que agitam e 
percorrem a aldeia global, assumindo-se a crucial importância da máquina inteli-
gente na sociedade de futuro, a IAG (Inteligência Artificial Geral) na aceção de 
Tegmark270, com consequências extremas até na transformação da humanidade, 
nomeadamente ao nível da divisão de tarefas e das responsabilidades sociais. 

266 Apolloni, 2018, p.42.
267 Tecnologia de comunicação que se fundamenta no aumento exponencial da velocidade de transmissão 
dos dados e que terá consequências infinitas na vida do ser humano num futuro relativamente próximo.
268 Na aceção de Buescu (2019), um modelo virtual de um processo/produto ou serviço que evolui em tem-
po real ao mesmo tempo que este.
269 Clarke, 1989, tradução para a edição portuguesa, 1990.
270 Tegmark, 2019.
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A disrupção tecnológica percorre todas as áreas do saber científico e a inteli-
gência artificial reconfigura a atividade científica da sociedade, provocando e 
produzindo inovação com efeitos otimistas no Ser Humano e nos seus proces-
sos de envelhecimento, que se tornaram, assumidamente, mais saudáveis e de 
expectativas mais elevadas para o humano.271

O mesmo Clarke272, na sua obra o homem mutante, interrogava já os limites do 
futuro e da própria existência humana. No prólogo afirmava: “Como será 
o homem de amanhã? Semelhante ao que somos hoje ou um ser diferente, 
um mutante?” E, mais adiante: “Que acontecerá ao homem, posto perante 
as máquinas mais inteligentes do que ele com que sonham os informáticos? 
Que farão dele os biólogos, já hoje capazes de modificar a sua hereditarieda-
de? Como serão as crianças de amanhã, nascidas sem pai, formadas fora do 
corpo da mãe?”273

Questões ousadas e premonitórias ainda nos finais do século XX, um 
pensamento que antecipa os tempos de disrupção da Quarta Revolução 
Industrial e do mundo 4.0. Premonitório e visionário ainda em tempos da 
Terceira Revolução Industrial! 

A nossa reflexão contextualiza o pensamento de Clarke para a abordagem às 
questões do capítulo. E interrogamo-nos: I) quais são efetivamente os limites 
do Ser Humano? São o resultado da inevitabilidade e da irreversibilidade 
da disrupção tecnológica274 e da própria disrupção da sociedade global? Da 
disrupção do ambiente emergentemente em colapso? Ou caminhamos sem 
limites para a metáfora do Matrix275? Ou o desenvolvimento tecnológico ex-
ponencial na medicina e na saúde terá consequências imprevisíveis na espécie 
humana, que poderão até abrir caminhos para a amortalidade e que, em pri-
meira instância, poderão tornar possível o retardamento, porventura ilimitado, 

271 Refira-se, a propósito, e conforme Ribeiro (2019), a nova técnica de inteligência artificial para diagnóstico 
de retinopatia diabética, que usa um algoritmo de processamento de imagem para detetar fluido na retina, 
um sinal chave da condição do olho.
272 Clarke, 1989, tradução para a edição portuguesa em 1990.
273 Clarke, 1990, p.10.
274 Entenda-se, no contexto desta obra, com o sentido que lhe é dado por Harari (2020, cit.por Silva, 2020, 
p.54), i.e. “o modo como a IA e a biotecnologia vão desestabilizar completamente o mercado de trabalho, 
além do sistema económico e político”.
275 Em nossa opinião, os tempos das máquinas que herdarão a Terra após a guerra e vitória sobre os humanos.
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do envelhecimento humano?276 Ou, pela sua natureza, o Ser Humano saberá 
equilibrar os limites supostamente sem solução dos tempos atuais e que colo-
cam Gaia, a Terra, sob pressão quase incontrolada? Ou, como afirmava Martin 
Rees277, no futuro imprevisível teremos seres humanos muito diferentes, uma 
nova espécie, resultante de biomodificações e técnicas cyborg?

Um mundo novo, certamente muito diferente o mundo 5.0, no futuro. Aos 
ventos da vaga da disrupção tecnológica do mundo 4.0 o Ser Humano irá 
procurar os equilíbrios necessários à convivência pacífica e à adaptação da 
tecnologia e dos seus benefícios ao seu modus vivendi. A noção de equilíbrio 
necessário Homem-Máquina será fundamental para a gestão dos processos 
da Humanidade à escala planetária. A figura seguinte procurar identificar os 
cenários de probabilidades nesses tempos de Gaia:

Figura 31 - Indicadores premonitórios da disrupção no mundo 5.0

Fonte: Elaboração própria, 2020

Tempos do futuro profundamente determinados pela disrupção tecnológica 
à escala global. Metáforas, questões, dúvidas. Alargamos o universo de 

276 As questões da eliminação das causas naturais da morte são amplamente refletidas na entrevista de 
Harari (2020, cit.por Silva, 2020).
277 Referido por Anunciação, 2018.
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incógnitas em que mergulham as nossas reflexões. Algumas certezas 
se mantém. Desde a sua definição enquanto Homo Sapiens Sapiens as 
modificações fisiológicas embora não evidentes, são um facto e realidade. A 
natureza humana transmuta-se e atrevemo-nos de novo a referir Clarke278 e 
os seus vaticínios: 

“A ciência prepara-nos, pois, um mundo onde nada será como antes, onde 
o próprio homem já não será o mesmo. Um mundo tão novo que nem 
sequer sabemos como nos preparar para ele. A cultura humana sofreu 
inúmeras mutações, desde que o primeiro homem descobriu a maneira 
de trilhar o primeiro utensílio de pedra. Mas a que se desenvolve hoje não 
poderá comparar-se a nada do que a precedeu. O processo é um comboio 
que rola cada vez mais depressa, para um destino misterioso, comandado 
por mecanismos cuja manipulação nos escapa cada vez mais; arriscamo-
nos pois a nunca mais conseguirmos controlá-lo.”279 

São inúmeras as evidências de sinais que apontam para emergentes caminhos 
para a longevidade. O retardar da senescência tornou-se um pensamento oti-
mista na ciência, na medicina e na saúde, abrindo-se novas luzes para a pos-
sibilidade de um envelhecimento mais saudável. Será possível à ciência mani-
pular, um dia, os genes do envelhecimento? Noções como a 5ª idade (idosos 
com mais de 100 anos) irão substituir as atuais 3ª e 4ª idades, configurando um 
Ser Humano, idoso longevo? Não haverá limites para a idade humana? E será 
possível eliminar os limites da idade, com a disrupção tecnológica?

Recordemos, a propósito, as palavras de Clarke280: “Quando Bernard de 
Fontenelle foi a enterrar, com cem anos de idade, alguém observou; «Será 
a primeira noite em que não janta fora.» Pouco antes, dissera-lhe uma 
velha amiga sua, de cento e três anos de idade: «A morte esqueceu-se de 
nós.» Ele pôs-lhe um dedo nos lábios, murmurando: «Chiu…» Quando lhe 
perguntaram se os anos o faziam sofrer, respondeu: «Apenas sinto uma 
dificuldade de ser.»”281

278 Clarke, 1990.
279 Clarke, 1990, p.19.
280 Clarke, 1990.
281 Clarke, 1990, p.174.
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A disrupção tecnológica confunde até os pensamentos mais ousados da 
contemporaneidade. Surpreendente em cada minuto no diário do Ser 
Humano e nas configurações sociais consequentes da inovação tecnológica. 
Quais são efetivamente os limites da disrupção e inovação tecnológicas? Ou 
simplesmente são imprevisíveis e o Ser Humano perdeu já a consciência dos 
próprios limites? A propósito, recorde-se a CES 2020282cenário e palco da 
inovação tecnológica de ponta “que tornam os mundos futuristas de ficção 
cada vez menos inacreditáveis.”283

Campos e dimensões exclusivas começam a ser questionadas e a ideia de que 
a inteligência emocional é unicamente pertença do Ser Humano, é invadida 
por interrogações. São tempos de inovação total que suscitam reflexões 
profundas de matriz ética quando simplesmente observamos o robô Ballie da 
Samsung, “um robô criado para ajudar seres humanos em tarefas domésticas 
(…)”,284ou quando nos confrontamos com os “humanos artificiais da Neon 
(Star Labs Samsung)”, pessoas digitais, que poderão interagir com o ser 
humano e demonstrar emoções.”285

Esferas de influência à escala planetária são consequência do boom exponencial 
da disrupção tecnológica e os seus efeitos estão a tornar-se determinantes no 
viver do Ser Humano e, em particular, nos processos de senescência286. 

Retomemos a história do casal Bob e Alice, robôs de géneros diferentes, 
desenvolvidos pela Facebook AI Research. Um dia o projecto foi encerrado. 
Excesso de autonomia das máquinas, não controlada pelos cientistas? Este 
aparenta ser o futuro da disrupção tecnológica. A imprevisibilidade e, 
porventura, o não controlo, o receio do Ser Humano provocado pela liberdade 
total do algoritmo, que poderá começar a pensar por si próprio.287

282 Feira realizada em Las Vegas, possivelmente a mais internacional na temática tecnologias disruptivas.
283 Lima, 2020.
284 Lima, 2020, p.2.
285 Lima, 2020, p.3.
286 Refiramos, a propósito, a matéria dos exoesqueletos, certamente determinantes num futuro relativa-
mente próximo, e em particular para os idosos. As referências e os exemplos já atuais são indicadores de 
uma evolução expressiva nesta tecnologia de suporte a processos e áreas diversas no campo da medicina 
e da saúde. É possível referir, como exemplos, o exoesqueleto robótico que evita quedas de idosos (ht-
tps://istoe.com/br/exoesqueleto-robotico-evita-quedas-de-idoso, acedido a 05/07/2020), ou o o exoesqueleto 
ReWalk, que é utilizado para idosos com dificuldades de locomoção, ou outras situações, como esclerose 
múltipla, parkinson e paralisia cerebral (htpps:/www.sonoticiaboa.com.bri/2018/09/15/novo-exoesqueleto-
-flexível-faz-idosos-e-pessoas-com-paralisia-caminharem).
287 Ribeiro, 2019a.
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A Quarta Revolução Industrial é inovação, é emergência de novas e ousadas 
formas e tecnologias da comunicação, é a convergência multidimensional 
da disrupção tecnológica, que percorre todos os setores da sociedade à 
escala planetária. A humanidade, na sua vertente da inovação tecnológica, 
é em cada segundo do tempo humano mais ousada e os riscos e desafios 
são exponencialmente imprevisíveis. A ética simplesmente acompanha os 
processos e é, ela própria, esmagada pelo ritmo da mudança e da disrupção. 
as biotecnologias, as neurotecnologias e a tecnologia 5G assumem-se como 
paradigmas dominantes e, para os arautos da tecnologia, os caminhos a 
percorrer pelo Ser Humano até à amortalidade (?).

As biotecnologias podem estar ligadas à computação, à engenharia, à genética 
de modo a convergirem nas mais diversas aplicações. São elas que estão a 
mudar o mundo e que irão mudar o futuro através do uso das tecnologias 
digitais ou do desenvolvimento de novos materiais ou matérias-primas. 
Facto muito importante criando novos paradigmas a nível de tratamentos 
médicos, laboratoriais ou de engenharia. 

Também as neurotecnologias têm evoluído através do controlo de objetos 
usando interfaces cérebro-computador e na opinião de Schwab e Davis288“A 
capacidade de medir melhor a atividade cerebral pode trazer avanços nos 
testes de drogas e ajudar a entender a tomada de decisões do consumidor.” O 
conhecimento do cérebro é feito através das neurotecnologias que permitem 
ajudar a compreender o seu funcionamento e respetivas formas de interagir 
com o mundo. 

Discute-se hoje a profundidade das alterações que a tecnologia 5G irá 
introduzir na sociedade289. Ao nível do envelhecimento a polémica instalou- 
-se. Os “Velhos do Restelo” anunciam efeitos catastróficos para o Ser Humano, 
com o aumento exponencial da doença. Outros290, afirmam que a tecnologia 
5G e a nanotecnologia permitirão avanços verdadeiramente significativos na 
medicina e na saúde. Afirmam até que o Homo Sapiens Sapiens irá evoluir 

288 Schwab e Davis, 2019, p. 24.
289 Ao abordar estas questões, Paula Carioca (2020, referida por Guerra, 2020), administradora da Vodafone 
Portugal considera que a tecnologia 5G terá particular relevância e implementação nas áreas da saúde e 
da medicina, nomeadamente ao nível da cirurgia remota à robótica de reabilitação ou à telemedicina, com 
efeitos profundos nos cuidados médicos e no apoio aos doentes.
290 Diogo, 2020; Guerra, 2020a.
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para uma versão Homo Trisapiens, que se autoregenera e praticamente não 
envelhece, colocando a tónica nos efeitos quase miraculosos da tecnologia 5G 
no envelhecimento da raça humana. Arriscamo-nos até a questionar: uma das 
fases ou vias do caminho para a amortalidade? A multidimensionalidade da 
disrupção, que induz a convergência em dimensões e áreas do conhecimento 
diversas, mas complementares, é definitivamente o caminho para um não 
envelhecimento do ser humano?

Tempos do futuro, caminhos para a 5ª idade? 

A sociedade da Inteligência Artificial e da Quarta Revolução Industrial é palco 
de profundos momentos de mudança que situam uma nova era, em que se 
equacionam ousadas possibilidades de comunicação para o século XXI, fruto 
do desenvolvimento exponencial do fenómeno tecnológico, a disrupção total 
(?), com profundas implicações no sistema social e nas suas configurações. 

Um mundo muito diferente, o do futuro. Envelhecer em tempos de Matrix 
será certamente um desafio e transformará, sonhos em realidades. Realidades 
que suportam as nossas dúvidas e questões:

– Será a tecnologia uma resposta total às necessidades e aos problemas que se 
colocam diariamente ao envelhecimento humano?;

– Qual irá ser o impacto efectivo das tecnologias na longevidade?

O mundo está em mudança. A nossa atitude face às questões do envelhecimento 
e da relação com a tecnologia está em mudança incondicional. Assumamos 
esta responsabilidade social e os riscos mais ousados do futuro. Um futuro 
em que, certamente, com a tecnologia, os cenários do envelhecimento serão 
cada vez mais otimistas e de esperança. 

E arriscamos questionar de novo: será possível, um dia, existir uma sociedade 
em que a institucionalização dos idosos não será uma inevitabilidade?

Será possível, um dia, o Ser Humano ser institucionalizado apenas por 
vontade própria e escolher entre várias alternativas? Será possível, no futuro, 
transformar as ERPIs em instituições technological friendly? Ou que modelo 
alternativo de cuidados pode compatibilizar o sistema formal e o informal, 
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com recurso a soluções de base tecnológica? Questões de pertinência que nos 
remetem para assumir, com convicção, as palavras de González e Rodríguez-
Porrero (2015) que salientam as profundas mudanças que a tecnologia tem 
provocado no mundo atual, nomeadamente nas representações sobre o 
envelhecimento, a fragilidade dos idosos e as doenças crónicas. É convicção 
destes autores, que no futuro próximo, as decisões dos idosos sobre a sua 
vida, não estejam dependentes do seu estado de saúde, na medida em que 
a tecnologia proporcionará uma maior liberdade nas escolhas sobre a sua 
própria vida.291 

As interrogações enunciadas remetem-nos para o pensamento de Arenas 
(2019) acerca da longevidade, em concreto sobre a definição concetual de 
4ª idade, aplicada aos idosos com mais de 80 anos. Esta está intimamente 
associada ao papel do idoso na denominada economia do envelhecimento, 
que coloca a tónica não apenas “nos anos vividos” mas, igualmente, na 
dimensão emancipatória própria do conceito. Este pressuposto, uma realidade 
já evidente, suscita novos pensamentos contextualizados nos benefícios que 
a tecnologia, em dinâmica disruptiva, irá proporcionar ao envelhecimento 
humano. É nossa convicção que a disrupção tecnológica articulada com 
políticas sociais ativas e inovadoras, poderá conduzir a humanidade a um 
outro paradigma de envelhecimento: a 5ª idade. 

Esta nova etapa na vida humana configura-se mediante a conjugação de cinco 
dimensões: I) o aumento da longevidade, fruto dos avanços tecnológicos 
com efeitos na medicina e na saúde; II) a democratização do acesso à literacia 
digital por parte dos idosos; III) a emancipação e consciencialização dos 
idosos enquanto parte integrante e ativa da sociedade; IV) a concretização do 
livre arbítrio, i.e. o seu direito à escolha da melhor solução para si próprio nas 
situação em que necessite de apoio social e de saúde, admitindo-se que tenha 
ao seu dispor as melhores respostas a nível de cuidados formais e informais; 
v) a conceção e concretização de políticas sociais que suportam, sensibilizam 
e dinamizam medidas governamentais, que ousem romper com dinâmicas 
assistencialistas, colocando a tónica na necessidade de uma “disrupção 
social” no universo do cuidado aos idosos.

291 González e Rodríguez-Porrero, 2015, p.177.
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Figura 32 -  Dimensões da 5ª idade

Fonte:Elaboração própria, 2020

A transversalidade que configura o conceito de 5ª idade tenderá a materializar-
se, em nossa opinião, em três cenários (Figura 31) que configuram o futuro 
próximo da vivência do envelhecimento humano. 

Um primeiro, enquadrado na perspetiva de ageing in place292, pressupõe que 
a pessoa idosa permaneça no seu domicílio e na comunidade tendo acesso, 
em conjunto com o seu cuidador informal, a mecanismos e processos que lhe 
permitam adquirir e/ou desenvolver competências digitais, potenciadoras da 
sua qualidade de vida. 

Um segundo cenário, pressupõe a existência de livre arbítrio na opção pela 
institucionalização em ERPIs. Para tal devem ser criadas condições para que 
o funcionamento destas instituições evolua, de um padrão clássico e de base 
assistencialista, para um padrão de respostas diversificadas, suportadas por 
uma matriz tecnológica de apoio que envolva cuidadores formais, informais 
e o próprio idoso. 

O terceiro cenário, teria por base um modelo misto, que permitiria a conju-

292 Fonseca, 2018.
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gação de cuidados formais e informais alicerçados na literacia digital. Deste 
modo, estaríamos perante o reforço de respostas sociais como o serviço de 
apoio domiciliário - SAD (entendido como retardador da institucionalização) 
que articuladas com o modelo de ageing in place permitiria a manutenção da 
qualidade de vida do idoso, com recurso à formação tecnológica do próprio, 
das equipas de SAD e dos cuidadores informais.

Para a concretização de qualquer um dos cenários projectados, e admitindo 
que os recursos em tecnologia indicados na figura 32 não esgotam o universo 
das possibilidades existentes, principalmente tendo em conta o carácter 
evolutivo da disrupção tecnológica, sugerem-se opções, possibilidades e 
alternativas que, no seu conjunto, e independentemente do cenário, serão 
certamente um recurso valioso, em conjunto com outros, para a manutenção 
da qualidade de vida do idoso. 

Deste ponto de vista, pretende-se reforçar a funcionalidade das pessoas 
mais velhas, ao nível da sua mobilidade domiciliária e na comunidade, no 
incremento das relações sociais com familiares e outros, bem como, da própria 
literacia digital, mantendo as mesmas atualizadas e informadas acerca das 
infinitas possibilidades que estes recursos representam.

Ao considerarmos os cenários, importa consolidar os conceitos e entender 
os interfaces idoso-tecnologia em contextos de ageing in place, ERPI e SAD. 
Significa pensar na capacidade do idoso em continuar a viver em casa, na 
comunidade ou institucionalizado ao longo do tempo, com segurança, de 
forma independente, ativo e saudável, globalmente melhorando a qualidade 
de vida293. Significa uma multidimensionalidade de vivências novas, diferentes, 
associadas a dimensões diversas, enriquecidas agora com a disrupção 
tecnológica, com a literacia digital, indicador primeiro e fundamental para 
uma efetiva e-inclusão da pessoa idosa. A disrupção modifica e transforma 
o mundo à escala planetária e atinge todos os setores da vida humana e o 
conceito de envelhecimento clássico dilui-se e alarga o espectro da dita 3ª 
idade, hoje em transformação, já na 4ª e sonhando (?) o futuro próximo, uma 
nova era, de transição a caminho do mundo 5.0 e da 5ª idade.294

293 Matias, s/d.
294 Conceito que de forma detalhada fundamentamos neste capítulo.
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Figura 33 - Cenários futuros do envelhecimento

Fonte: Elaboração própria, 2020

Ao associarmos os interfaces tecnologia aos contextos dos três cenários 
importa colocar questões prévias de reflexão: I) deve assumir-se que o 
objetivo primeiro do “casamento” tecnologia-ageing in place é criar uma 
zona segura de ambulatório, no qual as necessidades dos seus residentes a 
nível funcional, médico e social sejam satisfeitas295; II) poderá a tecnologia 
atenuar os efeitos nefastos atribuídos aos processos de institucionalização, 
convertendo-os em experiências de envelhecimento positivo e saudável?; III) 
será que, com o recurso à tecnologia, é possível concretizar a tão desejada 
compatibilização entre o SAD e a experiência de ageing in place?

295 Normie, 2011.
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Este quadro interrogativo deve merecer-nos diversas considerações:

- O desenho de interfaces tecnológicos, na lógica da teleassistência têm 
sido fundamentais para entregar medicação e monitorizar o estado de saúde 
do idoso em contexto domiciliário296. No presente e futuro, a Internet das 
Coisas (IoT) irá certamente alterar a lógica inicial e os protocolos próprios 
das equipas de apoio e dos cuidadores formais e informais;

- O recurso à utilização da internet, email e redes sociais deve ser assumido 
como uma ferramenta básica na manutenção da funcionalidade, qualidade 
de vida e bem-estar em qualquer um dos três cenários, por parte de todos os 
intervenientes nos quais, se incluem, o idoso e os seus cuidadores;

- A inovação em curso, nomeadamente nos processos de transformação 
tecnológica e no modus operandi decorrente da IoT implicará pensar em 
lógicas de formação técnica e pedagógica acerca da utilização da tecnologia 
nos ambientes de institucionalização e/ou ageing in place, por parte das 
equipas de cuidadores, no seu sentido amplo;

- considerar a necessidade de pensar em processos de formação ao longo 
da vida, de reconversão e de alfabetização digital permanente da pessoa 
idosa, nomeadamente para entender e manipular ambientes inteligentes297 
contextualizados e suportados na difusão e generalização da IA e da IoT; 

- no que respeita aos cuidados pessoais, a robótica terá certamente 
presente as necessidades sentidas pelas pessoas mais velhas, nos três 
cenários traçados, relativamente à promoção de uma vida independente 
e com qualidade, numa lógica de apoio social, exercendo a função de 
companheiro, podendo transmitir tranquilidade perante a etapa de vida 
vivenciada;298 

- esta dimensão da robótica social deve ser amplamente considerada no 
contexto das casas inteligentes do futuro, que irão certamente integrar;

- ousamos, considerar ainda a possibilidade futura dos “humanos arti-

296 Importa contextualizar a enorme importância da teleassistência nos processos de ageing in place.
297Refira-se, a título exemplificativo, a lógica das Casas Inteligentes, cujo objetivo primeiro é contribuir 
para que a pessoa idosa envelheça no domicílio e na comunidade com autonomia, segurança, dignidade e 
qualidade de vida.
298 Consilium Research & Consultancy, 2018.
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ficiais da Neon”299 assumirem funções no apoio ao idoso em áreas como a 
animação sócio-cultural, a prestação de cuidados de saúde, a satisfação de 
necessidades humanas básicas, ou até no desenvolvimento de competências 
relacionais e afetivas do idoso;

- a tecnologia 5G trará efeitos imprevisíveis no envelhecimento do Ser 
Humano, colocando-se até a fasquia, na opinião de alguns, na capacidade 
para o humano se autoregenerar e suspender o mesmo;

- a Quarta Revolução Industrial trará inúmeras oportunidades e, entre elas, 
a de usufruirmos de veículos sem condutor, ou simples meios de transporte 
autónomos, com influência determinante na mobilidade das pessoas idosas, 
oferecendo-lhes mais liberdade de movimento e independência.

Os desafios são enormes. Mudar e reforçar as políticas sociais, desenhar 
sistemas inteligentes adaptados à pessoa idosa na generalidade e às situações 
particulares de âmbito diverso e multidimensional, consolidar a função social 
dos cuidadores informais, acompanhar as dinâmicas do meio empresarial e da 
Academia vectorizados para a investigação dos contextos de envelhecimento 
e dos seus interfaces com a disrupção tecnológica. São passos contínuos a 
dar. São a esperança para que, efetivamente, um dia, o Ser Humano possa 
decidir, em livre arbítrio, como preparar possivelmente (?) a derradeira etapa 
da sua vida. Ou quiçá, preparar o caminho para entender o novo mundo, o 
da adaptação à disrupção, pleno de surpresas, dúvidas e interrogações sem 
limites, a caminho do infinito temporal, da amortalidade?

Envelhecemos mais saudáveis com a ajuda de robôs?

Um dia com o robô social the Wonderful
(Gaia, aTerra, 2040)

Na cozinha de uma smarthome (casa inteligente) o robô Wonderful prepara o pequeno- 
almoço, para Xavier, um homem idoso, na 4ª idade, com 86 anos. Antes Xavier, no 
seu WC inteligente equipado com chão anti-derrapante e com sensores de detecção de 

299 Mencionados com detalhe no ponto anterior deste capítulo.
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quedas, realizou a sua higiene pessoal ajudado por Wonderful, que preparou, de seguida, 
a medicação diária, com recurso a uma app instalado no quarto de dormir.
Após o pequeno-almoço é hora do check-up mensal com o médico de família, através de uma das 
Apps disponíveis, que permite a Xavier monitorizar as suas principais patologias, comunicar 
com o médico e aceder à medicação, cuja aquisição será da responsabilidade de Wonderful, bem 
como a elaboração da lista das compras da semana.
No final da manhã, é a hora da comunicação com os familiares, para os informar da sua 
consulta médica e agendar o almoço do domingo seguinte. O almoço será igualmente 
preparado por Wonderful!
A tarde é preenchida pelo habitual encontro de Xavier com dois grandes amigos, com 
quem gosta de debater as principais notícias do dia. Na companhia de Wonderful e dos 
amigos a tarde é vivida no jardim da cidade.
No regresso a casa a entrada no apartamento é realizada mediante o reconhecimento 
facial. Ao chegar, Xavier disfruta de momento de lazer na sua sala interativa. Liga, com 
o recurso ao pensamento a TV e assiste ao seu programa favorito300. O ritual das refeições 
continua com o jantar.
No período anterior ao deitar, Xavier e Wonderful disfrutam de uma actividade de 
estimulação cognitiva, seguida de sessão de relaxamento que prepara o deitar. Amanhão 
será um novo dia…
Decorre o ano de 2040 e a disrupção tecnológica dos anos 30 atingiu uma dimensão 
porventura utópica e a Humanidade, em matéria de envelhecimento, principalmente 
consequência da Internet das Coisas - amplamente generalizada pelas tecnologias 
5G e quântica - atingiu a convergência plena dos suportes, plataformas e aplicações 
de matriz tecnológica. Os seus efeitos têm sido evidentes e amplamente reconhecidos 
à escala planetária, pelas consequências na qualidade de vida da população da Terra e 
nomeadamente no idoso e na sua funcionalidade e autonomia.
A convergência de interfaces tecnológicos, fulcrais para a qualidade de vida do idoso, deve 
ser entendida no quadro das dimensões:
- na lógica da teleassistência que se tornou fundamental para a monitorização sistemática 
do estado de saúde do idoso em contexto domiciliário;
- a IoT, a tecnologia 5G e o quântico permitiram o desenvolvimento de modelos e processos 
de formação técnico-pedagógica por parte dos cuidadores formais e informais, que 
articulados com a autoformação do idoso, têm consolidado as lógicas de ageing in place 

300 Esta será a lógica da Internet dos sentidos, que permitirá comunicar de forma digital, apenas com o 
recurso ao pensamento.
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e, por outro lado, igualmente, as lógicas de formação ao longo da vida, de reconversão e de 
alfabetização digital permanente da pessoa idosa; 
- o próprio conceito de casa inteligente implicou pensar um contexto projetado para facilitar 
a vida autónoma, com tecnologia de reconhecimento de voz que permite operar luzes, 
televisão e muito mais; por outro lado, e em complemento das soluções que corporizam a 
convergência global, acreditamos que o futuro dos cuidados domiciliários passará também, 
bastante, pela existência generalizada de sensores com base em soluções IA;
- no que respeita aos cuidados pessoais, a robótica social de última geração, atingiu níveis 
biónicos elevados, com consequências diretas numa perceção sistemática e fundamentada 
das necessidades sentidas pelo idoso.
O robô wonderful é um robô de uma classe avançada, última geração, de programação 
biónica, o que lhe permite assumir funções no apoio ao idoso em áreas como a animação 
sócio-cultural, a prestação de cuidados de saúde, a satisfação de necessidades humanas 
básicas ou até, no desenvolvimento de competências relacionais e afetivas com o idoso. 
Foi igualmente, projetado para oferecer ajuda a Xavier 24 horas por dia, sete dias por 
semana.

Tempos áureos de Inteligência Artificial nas suas diversificadas manifesta-
ções, são já um prenúncio da disrupção e realidade. E quais serão os seus 
limites? A aproximação total (?) ao humano será uma realidade efetiva, até 
no sentir emoções e no assumir decisões com base na empatia algorítmica? 
Questões complexas que configuram a necessidade de refletir as evidentes 
aproximações humano-máquina, com os seus efeitos ainda em investiga-
ção, em termos dos eventuais benefícios dessa relação.

O otimismo instalou-se em alguns setores da sociedade, assumindo-se 
que a robotização social é uma das dimensões emergentes da disrupção 
tecnológica e os seus efeitos são manifestamente relevantes no Ser Humano, 
no seu processo evolutivo de vida, nomeadamente no envelhecimento 
e na promoção de uma maior qualidade de vida do idoso e, na aceção de 
Rodríguez “(…) A Inteligência Artificial e a robótica avançam na direcção 
de máquinas empáticas que respondam às emoções do seu interlocutor, mas 
ainda há muito caminho a percorrer.”301 

Iniciámos já o caminho em áreas diversificadas da vida do Ser Humano, 

301 Cit. por Paniagua, 2019, p.55.
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presente em robôs como o Pepper,302ou os robôs desenhados para melhorar 
a aprendizagem de crianças com autismo, os andróides com sentido de 
humor, o projecto Paro,303que desenhou um robô “afetivo” – o robô-foca - 
para acompanhar pessoas idosas, com incapacidades, ou o ROBÔ ERA, o 
primeiro a cuidar de pessoas idosas, em Florença.304

O universo de possibilidades do algoritmo alarga-se a cada segundo do 
tempo humano e as questões ousadas assumem uma frequência quase 
constante. Será possível os robôs humanóides desenvolverem uma 
intuição tipo humana, ou que tenham perceção da sua própria existência, a 
autoconsciência?305 E a nível das emoções, será possível codificar na máquina 
algo tão humano?306 Ultrapassados (?) os limites que separam humanos versus 
máquinas, deveremos então recear a máquina, ou aceitar que a sua relação 
com os humanos será potencialmente útil para os últimos?307 É interessante 
recordarmos as palavras de Purtill no contexto desta linha de pensamento: 

“Quando Irene fala de Stevie, o seu rosto ilumina-se. Senta-se, muito direita, 
à mesa da cafetaria com o zelo de um aluno da Primária que sabe a resposta 
a uma pergunta feita pelo professor. É fácil falar com Stevie afirma, mais 
fácil, aliás, do que falar com a maioria das pessoas que até agora conheceu 
em Knollwood. (…). A capacidade de os robôs sociais gerarem este tipo de 
empatia pode ser o seu maior trunfo, ainda que haja algo de artificial nesta 
intimidade, como têm sublinhado os críticos dos robôs cuidadores.”308

A polémica tornou-se uma constante na investigação humana em matéria 
de IA e nos seus efeitos globais, imprevisíveis até, e cujo limite máximo é 
a incapacidade de previsão da resposta do algoritmo, na IA baseada em 
dados.309

302 Robô desenhado para interagir com os seres humanos. 
303 Paniagua, 2019.
304 Paniagua, 2019.
305 Molina, referido por Paniagua, 2019.
306 Refira-se, a propósito, as investigações em curso, de Rosalind Picard, do grupo de Computação Afetiva 
do MIT, colocando como nível de exigência, criar um robô capaz de detetar o risco de depressão num Ser 
Humano e ajudá-lo a sentir-se melhor.
307 Di Nuovo (2018), a este respeito, afirmou que “A solidão e o isolamento social são problemas para mui-
tos idosos, mas estudos mostraram que a ajuda pode vir de robôs sociais-robôs autónomos programados 
para interagir e comunicar com os humanos” (p.1).
308 Purtill, 2020, pp.80-81.
309 Paniagua, 2019.
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No entanto, os tempos de industrialização e disrupção tecnológica permiti-
ram o aumento da longevidade, bem como a diminuição da taxa de natali-
dade, remetendo-nos para uma sociedade cada vez mais envelhecida, a um 
ritmo alucinante, o qual limita a capacidade da força de trabalho ativa para 
cuidar das mesmas, obrigando à definição de políticas sociais, de base diver-
sa, para a satisfação das necessidades das pessoas idosas, nomeadamente o 
recurso a soluções de matriz tecnológica suportadas pela IA, nomeadamente 
a robotização social310. 

A propósito de necessidades urgentes de cuidadores e no contexto americano, 
de novo as palavras de Purtill são esclarecedoras “(…) Até 2030, estima-
se que haja um défice de 151 mil profissionais neste sector, número que, 
dez anos depois, poderá subir para os 355 mil. Na ausência de cuidadores 
qualificados, acabam por ser os familiares e amigos a desempenhar este 
papel no dia a dia (…)”. 311A evidência dos números não é, no entanto, muitas 
vezes, suficientemente esclarecedora dos receios que se colocam em matéria 
da possível substituição do trabalho dos cuidadores312 pelos robôs sociais, na 
lógica da dicotomia sempre presente humano versus máquina.313

Figura 34 - Cuidadores e robôs

Fonte: Adaptado de Purtill, 2020

310 Referenciamos, a propósito, o artigo de Purtill (2020) que detalha a experiência em curso, no lar de 
veteranos de Knollwood, Washington D.C., que introduziu nessa casa de repouso um robô auxiliar social, 
o Stevie. A questão é igualmente abordada por Dormehl (2019), a propósito da ascensão dos robôs sociais.
311 Purtill, 2020, p.79.
312 Dormehl (2019) aborda um aspeto interessante, colocando a tónica no apoio da robótica aos próprios 
cuidadores, afirmando que, muitas vezes, o desenho do robô é feito num trabalho conjunto com o especialis-
ta de programação, tendo em conta as suas necessidades, e em função do trabalho que realiza com o idoso.
313 Purtill, 2020.
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A maior longevidade no processo de envelhecimento humano e o aumento 
da esperança média de vida, resultante das transformações sociais verificadas 
na hodiernidade e de matriz diversificada, configuradas pela disrupção 
tecnológica, nomeadamente os avanços na medicina e na saúde, relançam 
um novo olhar sobre a qualidade de vida do idoso longevo e a relevância 
da emergência de suportes, aplicações e plataformas, complementadas pela 
robotização social, fundamentais para a inclusão social da pessoa idosa e 
para a satisfação dos princípios para uma melhor qualidade de vida.

A referência e a definição concetual de idoso ativo alargou-se, ultrapassando 
a ideia de que existe alguma tendência a direcionar-nos unicamente para a 
atividade física ou o bem-estar físico, mas na verdade o seu significado vai 
muito além, implicando igualmente as questões sociais, cívicas, culturais, 
económicas e até tecnológicas, pois “(…) trata-se de um conceito que 
ultrapassa a abordagem centrada nas necessidades, para se focar nos direitos 
dos seniores em todos os domínios.”314 

A formação do idoso, na dimensão da tecnologia, tornou-se uma mais valia, 
emergindo como meio de alcançar autonomia e independência, permitindo-
lhe maior adaptação, participação social, aquisição de novos conhecimentos 
e desenvolvimento pessoal. O mundo tecnológico permite ainda, tirar maior 
proveito do tempo livre, após o terminus da sua vida profissional ativa. 
Em consequência, o conceito de inclusão digital surge como uma forma 
de atenuar as desigualdades existentes (gap digital) entre quem domina a 
tecnologia e o contrário, o que acontece significativamente com a população 
idosa, na lógica de que “(…) Incluir tecnologicamente, significa apreender 
o discurso da tecnologia, não apenas na ótica de execução e de qualificação, 
mas também na perspetiva de os sujeitos serem capazes de influir sobre a 
importância e finalidades da própria tecnologia digital.”315 

As promessas e as expetativas são elevadas. Desde o seu contributo para a 
otimização do envelhecimento humano316, e dos cuidados pessoais, não nos 

314 Dias, 2012, pp. 57-58.
315 Dias, 2012, p. 61.
316 Nas suas pesquisas, Ienca, Jotterand, Vică et al. (2016, cits. por Dragone, 2017) sugerem que a integração 
da robótica nos cuidados formais e informais de pessoas com demência abre novas possibilidades para 
melhorar a vida dos pacientes e em certa medida aliviar a carga de trabalho dos prestadores de cuidados e 
dos serviços de saúde.



188

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

parece ser um risco demasiado elevado, afirmar que a robótica, nomeada-
mente a social, tem presente as necessidades sentidas pelas pessoas mais ido-
sas, relativamente à promoção de uma vida independente e com qualidade317, 
embora alguns estudos constatem uma posição dúbia e de fraca convicção 
por parte das pessoas que, embora admitindo os benefícios da utilização 
de robôs, em termos gerais (68%), não evidenciam estar muito confortáveis 
quando a situação se refere a casos particulares (28%).318 Na opinião do Con-
silium Research & Consultancy (2018)319, um robô pode ser definido, na atua-
lidade, como uma máquina capaz de realizar automaticamente uma série 
complexa de acções especialmente uma programável por um computador. 
Em sentido amplo, parece ser possível afirmar que a robotização é o processo 
através do qual os robôs podem e executam tarefas que habitualmente seriam 
executadas por humanos. 

A robotização social, assume assim, e em matéria de envelhecimento, um 
sentido simultaneamente mais restrito e específico, sendo entendido, em 
nossa opinião, como o estudo de máquinas capazes de interagir, comunicar 
uns com os outros, com humanos e com o meio ambiente, dentro das 
estruturas sociais e culturais em que operam. No entanto, estamos perante 
um grande desafio, o de desenhar diversos sistemas que forneçam formas 
úteis de apoio sem desencorajar que as pessoas sejam ativas e que cuidem de 
si próprias. E será possível o robô social assumir os papéis que se exigem às 
tecnologias assistivas no apoio ao idoso?320

O conceito de robotização, nomeadamente social, deve entender-se na lógica 
da multifuncionalidade. Desde uma lógica de um robô enquanto manipulador 
multifuncional reprogramável, concebido para deslocar, por meio de 
movimentos variáveis programados, peças, utensílios ou instrumentos 
especializados, de maneira a executar diferentes tarefas.”, até à perspetiva 

317 Na opinião de Purtill (2020, p.79) “Existem tantos tipos de robôs cuidadores como tarefas para eles 
executarem. Os exoesqueletos robóticos ajudam o pessoal a levantar os pacientes, os robôs de entregas 
andam pelos corredores do hospital como se fossem carrinhos auto-suficientes de serviço de quartos. Robôs 
de terapia com figuras de bonecos confortam e acalmam os pacientes mais agitados ou com sintomas de 
desorientação ou de demência.”
318 Di Nuovo, 2018.
319 Na lógica da robotização social poderão fornecer apoio social, exercendo a função de um mero com-
panheiro, podendo transmitir tranquilidade perante a etapa de vida vivenciada (Consilium Research & 
Consultancy, 2018).
320 Dragone (2017) enuncia cinco papéis que as tecnologias assistenciais em cuidados a idosos devem apre-
sentar nomeadamente: terapia afetiva, treino cognitivo, facilitação social, companheirismo e terapia fisiológica.
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funcional de Nájera que a define como o estudo de robôs capazes de interagir, 
comunicar uns com os outros, com humanos e com o meio ambiente, dentro 
das estruturas sociais e culturais em que operam321, as questões concetuais 
e de operacionalização centram-se em parâmetros de eficiência e eficácia 
quando contextualizados em processos de envelhecimento.

Figura 35 - Pessoas idosas e robôs sociais no Japão

Fonte: https://www.noticiasaominuto.com/tech/988968/neste-pais-os-robots-tambem-
servem-para- ajudar-idosos, 2018.

As respostas sociais são urgentes e este campo de investigação é emergente 
e ousado. Ousado, principalmente, pelos limites a considerar em matéria 
do algoritmo de programação da máquina, que suscita certamente questões 
e opiniões ao nível dos riscos éticos e sociais, muitas vezes divergentes, e 
embora especialistas em ética entendam que a assistência robótica não 
substitui, necessariamente, a humana.322. O contexto global é um contexto 
igualmente de receios. Leonard afirmaria a esse respeito que : “(…) a 
engenharia cognitiva, através da edição direta do ADN humano embrionário, 
pode acabar por produzir indivíduos cuja capacidade cognitiva exceda o 
mais admirável dos intelectos humanos em toda a história. É provável que, 
por volta de 2050, este processo já tenha sido iniciado.”323 

321 Nájera, 2014.
322 Purtill, 2020.
323  Leonhard, 2017, pp.39-40.
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Muitas questões se relançam então, quando abordamos as questões parti-
culares da robotização social. Os robôs poderão vir a aprender a ler ou a 
compreender as nossas considerações sociais e/ou morais e os nossos dilemas 
éticos, e irão sentir empatia ou compaixão como nós humanos? Mas, e no en-
velhecimento humano, serão os seus benefícios superiores aos prejuízos/ris-
cos? Seremos mais saudáveis ou teremos mais qualidade de vida no processo 
de envelhecimento com o recurso à robotização? Ou a robotização social será 
também um complemento para a estruturação total do conceito de qualidade 
de vida de um idoso, em simultâneo com os avanços incomensuráveis da 
medicina e da saúde?

De longevidade é o tempo em que as máquinas entraram na vida dos 
humanos, mas esta é uma realidade cada vez mais promissora e que tende 
a inovar diariamente. A notícia, o novo, a inovação são uma constante da 
hodiernidade do ser humano. Mas estaremos efetivamente preparados hoje, 
para os efeitos da robotização no processo de envelhecimento humano? E 
estarão os idosos também preparados para o fenómeno?324 

Retomemos a ideia da formação do idoso, no âmbito da tecnologia, não 
só como meio de alcançar autonomia e independência, permitindo-lhe 
maior adaptação, participação social, aquisição de novos conhecimentos e 
desenvolvimento pessoal mas principalmente, e no contexto desta abordagem, 
para uma melhor compreensão dos processos de interação homem-máquina 
com os quais partilha a sua vivência diária, em contextos diversificados, 
desde o domiciliário à sua utilização na comunidade. 

A emergência da disrupção tecnológica, nomeadamente as tecnologias de 
utilização de computadores, da internet e da robotização social, em particular 
junto da população idosa, assumiu-se como fator determinante para a inclusão 
social da mesma e, como afirmou Leonhard “os robôs são a materialização de 
todas estas megamudanças, onde tudo converge em algumas novas criações 
fantásticas”.325 

324 Conforme os pontos 1 e 2 deste capítulo, as questões centram-se em todos os intervenientes no processo 
de envelhecimento de um Ser Humano (cuidadores formais, cuidadores informais, equipas de saúde, entre 
outros).
325 Leonhard, 2017, p.61.



191

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

Riscos éticos, benefícios potenciais, novos interfaces humano-máquina, são 
indicadores de questões que continuamente se colocam à robotização social. 
No entanto, uma realidade é evidente: a emergência de uma nova área de 
negócio do mundo empresarial e de investigação em outros, que certamente 
continuarão a investir ativamente nesta área e nas soluções de IA a ela 
associadas, como refere Purtill a propósito, afirmando que se espera que o 
mercado de robôs sociais cresça 29% por ano entre 2029 e 2022, e a procura de 
robôs de reabilitação deverá aumentar 45% no mesmo período.326

O futuro é incerto e imprevisível e os avanços da IA do DeepMind327 abrem 
caminhos para uma infinidade de possibilidades no campo da robotização 
social e dos seus espaços de intervenção, na relação com os humanos, 
suscitando dúvidas, interrogações, as possibilidades de riscos éticos e outros, 
mas também benefícios possíveis. As expetativas são elevadas e superam, 
eventualmente, os receios de uma sociedade futura em que os robôs se 
tornarão quase humanos (?)? Analisemos as palavras de Tegmark e as nossas 
reflexões serão “janelas” de observação e porventura premonitórias do tempo 
futuro: 

“(…) Após o avanço do DeepMind, não há motivo para um robô não 
poder em última análise utilizar alguma variante da aprendizagem 
profunda por reforço, para aprender sozinho como caminhar sem a ajuda 
de programadores humanos: só precisa de um sistema que lhe dê pontos 
sempre que fizer progressos. No mundo real, os robôs têm também o 
potencial para aprender a nadar, voar, jogar pingue-pongue, lutar e 
desempenhar uma lista quase infinita de outras tarefas motoras sem a juda 
de programadores humanos.”328

Envelhecemos mais saudáveis em tempos da Internet das Coisas?   

A história da Humanidade é também a história das máquinas, a história da 
invenção de máquinas. Durante quase toda a história as máquinas serviram 
como auxiliares no trabalho físico, desde a roda e da nora até aos motores 

326 Purtill, 2020.
327 Aprendizagem profunda por reforço (Tegmark, 2019, p.124).
328 Tegmark, 2019, p.125.
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eléctricos no século dezanove. Só muito mais recentemente, já no século 
XX, graças à eletrónica, e em especial com a invenção do transístor em 
1947, foi possível construir máquinas programáveis, de pequena dimensão, 
verdadeiramente úteis e versáteis que vieram tornar possível a construção de 
ferramentas auxiliares do trabalho mental.

Este trabalho que começou pelo cálculo chegou às relações humanas quando 
essas máquinas programáveis foram ligadas entre si. O que começou pela 
simples troca de mensagens, simulando o correio físico, chegou ao ponto 
atual em que qualquer pessoa com acesso a uma máquina, cerca de 59% 
da população mundial, 4,57 mil milhões de pessoas 329, pode criar redes de 
contactos pessoais com quaisquer de essas outras pessoas ou publicar e ler 
textos, imagens e vídeos de e para todo esse universo de seres interligados. 
Esta é o resultado da junção de computadores verdadeiramente pessoais, a 
que chamamos smartphones (“telefones inteligentes”), com os computadores 
portáteis e fixos, numa rede que os interliga a todos: a internet. Adicionalmente, 
ao mesmo tempo que 3.5 mil milhões de pessoas têm um smartphone330, com 
grande parte da sua informação privada, ou seja com uma máquina que é 
simultaneamente um computador e um diário íntimo, há já uma imensidade 
de dispositivos também eles ligados entre si. A todas essas coisas ligadas 
pela internet, chamamos a “Internet das Coisas”, como se essas “coisas” já 
tivessem tomado posse da própria internet. E, de facto, são todas essas coisas 
que tornam a internet útil e, nesse sentido, que justificam a sua existência. 
Afinal, uma rede tem de ser uma rede de algo, de “coisas”.    

Graças à internet, o smartphone (o “telefone-computador”  que serve 
para comunicar de muitas formas) tornou a máquina programável (o 
“computador ferramenta”) verdadeiramente pessoal; mais até do que muitos 
utilizadores imaginam, tal a quantidade de dados que são registados sem a 
sua intervenção direta ou conhecimento.  Já a miríade de dispositivos que se 
ligam entre si, registando dados e fornecendo informação, tornam a própria 
rede uma nova ferramenta pessoal. A rede das coisas, a Internet das Coisas 
é ela própria uma ferramenta.  A máquina programável que serviu de base 

329 bankmycell, 2020.
330 https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world
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para a rede programável, que se estima conter cerca de 31 mil milhões de 
dispositivos em 2020 e 75 mil milhões em 2025331, foi em grande parte fundida 
com ela: na maior parte do tempo, a Internet das Coisas é o que realmente 
utilizamos quando utilizamos um computador, um telemóvel e muitos outros 
dispositivos, tais como relógios, automóveis, eletrodomésticos, alarmes, 
iluminação, máquinas agrícolas, etc.

É curioso notar uma progressão algo exponencial na capacidade de 
resolução de problemas pelas sucessivas “novas gerações” de máquinas. 
Cada máquina física permitiu resolver um problema específico; exatamente 
por ser programável, a máquina programável veio permitir resolver muitos 
problemas diferentes e a interligação destas máquinas programáveis veio 
resolver ainda mais problemas. A Internet das Coisas resulta da interligação 
de todas essas máquinas programáveis, com quaisquer outras máquinas 
e também outros dispositivos mais simples, permitindo a sua utilização 
conjunta para resolver problemas. Tal veio oferecer um novo mundo de 
soluções, em que provavelmente a maior parte delas está ainda à espera dos 
respetivos problemas.

Uma área onde seguramente há ainda muitos problemas é a da ajuda ao 
envelhecimento. Em termos gerais, o objetivo é o da melhoria da qualidade 
de vida dos mais idosos e essa melhoria pode ser conseguida a muitos níveis 
e frequentemente recorrendo a tecnologias. É notório que a preocupação 
com a qualidade de vida tem vindo a aumentar332, tal como o interesse na 
tecnologia para a  ajuda ao envelhecimento, esta em especial na segunda 
década do presente século333. Recentemente, o isolamento adicional resultante 
da pandemia veio tornar ainda mais evidente a necessidade de aproveitar 
as imensas possibilidades da Internet das Coisas no combate ao isolamento 
social, dado permitir manter o distanciamento físico simultaneamente com 
o contacto social e uma maior autonomia e segurança para pessoas com 
limitações físicas ou até cognitivas334.

331 Lynkova, s/d.
332 Rappaport, 2009.
333 Pilotto, Boi & Petermans, 2018.
334 Matthews, 2020; D’mello, 2020; Chitkara, 2020.
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Como complemento às tecnologias físicas (andarilhos, camas reguláveis etc) 
é uma obrigação da sociedade aproveitar as imensas soluções permitidas 
pela Internet das Coisas. De certa forma, a Internet das Coisas é toda a 
tecnologia comunicante com acesso à internet. E essa comunicação pode ser 
utilizada “entre as coisas” (e.g. o telemóvel que detecta uma queda e liga 
para um número de emergência), “entre as pessoas” utilizando coisas (e.g. a 
comunicação entre duas pessoas utilizando um computador) e até “entre as 
coisas e as pessoas” (e.g. o sistema que sugere músicas e escolhe as notícias 
do dia) e as pessoas e a coisas (e.g. sistema que aceita comandos de voz para 
abrir e fechar as janelas da casa). A tecnologia comunicante pode estar “em 
todo o lado” dado que uma imensidão de objetos do nosso dia a dia podem 
ser adaptados para serem coisas da Internet das Coisas. Resumidamente, 
no contexto da vida autónoma e assistida, a Internet das Coisas é já um 
auxiliar importante em várias dimensões: mobilidade; comunicação; 
tarefas domésticas; segurança e vigilância; saúde; socialização e isolamento 
psicológico. É já fácil prever que a internet das coisas será parte integrante da 
qualidade de vida de todos a que possam ter acesso a esta tecnologia, com 
um nível de ubiquidade semelhante ao da eletricidade. 

De facto, o incremento da qualidade de vida é, e será, tão significativo, que 
todos os que tenha recursos para tal irão viver em casas com numerosos 
dispositivos de cuja sinergia surgirá um nível de conforto nunca antes visto. 
Na verdade, tal já sucede exatamente nos casos em que existe esse acesso 
aos recursos. As casas inteligentes, serão ainda mais úteis em função das 
limitações físicas e cognitivas de cada pessoa pelo que os idosos constituirão 
certamente o maior grupo de utilizadores. Os exemplos seguintes, nas várias 
dimensões referidas, ilustram a importância que a Internet das Coisas tem já, 
mas, em especial, a que poderá vir a ter. 

Os auxiliares para a mobilidade podem, todos eles, ser transformados em 
coisas pois ao serem objetos do dia a dia são uma possível fonte de dados úteis 
para vigilância e alarme. Uma cadeira pode dizer que está parada há mais 
tempo do que o normal para um dado momento do dia; um exoesqueleto 
pode informar que a pessoa caiu; uma cama pode fornecer informação sobre 
os padrões de utilização da mesma e alertar para momentos em que a pessoa 
deveria estar deitada e não está. 
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A comunicação pode ser muito facilitada, nomeadamente com sistemas de 
som que permitam captar e emitir som em qualquer lugar da casa permitindo 
que a pessoa fale com cuidadores sem ter de utilizar telefones com interfaces 
mais ou menos complicados. Com a adição de reconhecimento de voz, 
todos os sistemas elétricos da cada podem ser controlados por voz: janelas, 
eletrodomésticos, alarmes, etc. Neste sentido todos os eletrodomésticos ficam 
mais simples de utilizar, comandos mais ou menos complexos com botões 
e seletores de difícil manipulação podem ser substituídos por comandos 
de voz a partir de qualquer local da casa ou até a distância por parte de 
cuidadores.

Os comandos por voz também permitem uma forma de alarme, por exemplo 
em caso de queda, pois poderá bastará uma palavra pré-programada para 
efectuar uma chamada. 

Toda a área da automatização do lar, as casas inteligentes, que inclui 
as chamadas cozinhas inteligentes e todos os automatismos no lar, são 
obviamente uma aplicação importante para as pessoas com dificuldades 
físicas ou motoras. E, como de costume, as soluções desenvolvidas para 
pessoas com necessidades especiais são também muito úteis para todas as 
restantes, aumentando o conforto e a qualidade de vida daqueles que a elas 
tenham acesso. 

A segurança e vigilância do lar são talvez a área onde mais rapidamente 
vimos chegar um imensa oferta de coisas ligadas à internet. As câmaras de 
vigilância que nos permitem saber quem está num determinado local em 
qualquer momento, trazem maior tranquilidade a quem cuida por permitir 
saber sempre como está a pessoa vigiada. Quando a vigilância permanente 
não seja desejável por invasão de privacidade, as câmaras podem ser ligadas 
apenas numa lógica de chamada telefónica. Por outro lado, os dispositivos 
com sensores de movimento permitem alertar automaticamente, por 
mensagem de texto ou voz, sempre que é detetado um movimento que possa 
ter resultado de uma queda.

A saúde é outra área em que a Internet das Coisas permite uma maior 
qualidade de vida. Um número crescente de parâmetros podem ser 
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monitorizados permanentemente e enviados para sistemas que produzem 
alarmes. As tecnologias “vestíveis”, em inglês wearable,  são a base desse 
registo335. Ao mesmo tempo, todos os dados podem facilmente ser registados 
e armazenados, permitindo a sua análise em tempo real e a deteção de padrões 
de alarme que justifiquem o contacto automático de cuidadores ou de serviços 
de assistência médica. Também a medicação pode ser controlada a distância 
e respetiva distribuição automatizada através da partilha de dados com um 
fornecedor. Finalmente, o contacto com um especialista humano torna-se 
muito mais simples com a vantagem de esse mesmo especialista poder ter 
acesso automático ao histórico de dados coligidos por outros dispositivos, 
também eles ligados à internet.

É também fundamental que seja dada uma atenção especial a todos os aspetos 
relacionados com a utilização de dados pessoais. Todos os dispositivos ligados 
à Internet podem recolher dados numa quantidade e diversidade nunca antes 
vista.  Tal já sucede com os telemóveis que utilizamos. Os outros milhões de 
dispositivos na internet permitem aumentar ainda muito mais a quantidade e 
diversidade de dados recolhidos, grande parte deles ligados de forma direta 
aos comportamentos de cada pessoa e, no caso de um número crescente de 
dispositivos, a dados médicos que não há muito tempo apenas constavam 
de arquivos médicos ou hospitalares. Tal coloca permanentemente novas 
dúvidas sobre prováveis violações de privacidade336. Será que queremos que 
todas as nossas rotinas e dados de saúde estejam registadas, provavelmente 
para sempre, por entidades distantes e/ou desconhecidas? Aparentemente 
não queremos, mas, ao mesmo tempo, nada fazemos para nos protegermos 
desse registo, algo já denominado “o paradoxo da privacidade”337.

A socialização é outra área onde é fundamental estudar e estar atento às 
implicações das novas formas de comunicação e isolamento permitidas pela 
Internet das Coisas. Quer a comunicação com máquinas, mesmo quando 
dotadas de um nível de inteligência artificial que lhes permita um diálogo 
confortável com utilizadores humanos, quer o novo isolamento permitido por 
todos os automatismos já referidos colocam novas questões éticas e morais. 

335 Tun, Madanian & Mirza, 2020.
336 E.g. Køien & Abomhara, 2014. 
337 E.g. Kokolakis,  2017.
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Também as recentes restrições impostas pela Covid-19, vieram recordar e 
enfatizar os problemas decorrentes do isolamento físico338. 

Em todas as dimensões já referidas, com especial ênfase na comunicação, 
saúde e segurança, a inteligência artificial tem e terá uma importância 
crescente e avassaladora. É indiscutível que a Internet das Coisas traz consigo 
uma imensidade de problemas éticos339. Para a Inteligência Artificial tal ainda 
mais óbvio especialmente porque muitas das aplicações tornadas possíveis 
pela Internet das Coisas são claramente potenciadas pela utilização de 
Inteligência Artificial340. 

Não parece haver qualquer dúvida de que a Internet das Coisas irá cada vez 
mais de encontro à sua própria essência, fundindo-se com o próprio conceito 
de internet, até não fazer já sentido falar das duas de forma separada. Serão 
um só conceito: uma rede planetária que liga pessoas e máquinas para 
resolver muito mais problemas do que todas as máquinas já criadas pelo 
Humanidade. 

Na realidade, o futuro da Internet das Coisas acontece todos os dias. Citando 
Hobbes, o tigre de Calvin, ambos criados por Bill Watterson341: “o problema 
do futuro é que ele se torna presente”. O mesmo acontece com o futuro da 
Internet das Coisas. Resta-nos estar atentos aos riscos e potenciar as suas 
enormes vantagens. Muitos mundos de oportunidades e soluções estão à 
espera de ser descobertos.

Mais velhos, mais saudáveis, mas ciborgues?

“O avanço da tecnologia parece indicar que, com o passar do tempo, 
iremos ter nos nossos corpos tecnologia que irá criar uma simbiose perfeita 
entre o homo humanus e o homo numericus, distanciando-nos da figura 
criada por Deus, aproximando-nos de uma figura trans-humana, criada 
pelo próprio homem, que um dia, também ele quis ser Deus, abdicando da 
sua essência pela «promessa» de uma vida eterna.”342

338 Brooke e Jackson, 2020.
339 e.g. Allhoff e Henschke, 2018.
340 e.g.Walch, 2019.
341 Watterson, 1994.
342 Alves, 2018, p.17.
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O nosso caminho, rumo à longevidade, parece ser uma realidade inquestio-
nável e o seu percurso já começou. Ultrapassámos já a clássica noção de 3ª 
idade e situamo-nos hoje, temporalmente, na 4ª,343aplicada às pessoas com 
mais de 80 anos e aos próprios desafios a nível médico, económico, social ou 
tecnológico da contemporaneidade. 

Ao fundo do túnel do tempo, olhamos já para a perceção do futuro mundo 5.0, 
ainda no nosso imaginário, mas em construto, na sua essência configurado 
pelo equilíbrio humano-máquina, pela adaptação do Ser Humano à disrupção 
tecnológica. O mundo da 5ª idade, não muito longínquo, pleno de desafios e 
oportunidades para o Ser Humano, uma sociedade aparentemente perto da 
utopia dos filmes de ficção científica, na qual o idoso, mais longevo e mais 
saudável, terá um papel preponderante  e na opinião de alguns, vivendo a 
sua segunda adolescência, a gerontolescência.344 

Neste contexto, importa colocar a seguinte questão: será o envelhecimento 
efetivamente um problema das sociedades modernas? É nossa convicção 
que, certamente não. Indo ao encontro do argumento das teorias do 
envelhecimento bem sucedido, argumentadas por Rowe e Khan (1998),345 a 
manutenção de uma longevidade saudável assenta em três pilares: estar livre 
de doença, preservar as capacidades funcionais do foro físico-mental e sentir-
se parte da sociedade.

Deste modo, a longevidade do futuro terá por base uma conceção de saúde 
aliada à manutenção da funcionalidade, e não apenas à ausência de doença, 
uma vez que “…o maior preditor da capacidade funcional continuará a ser 
a idade, porquanto a pessoa idosa tem maior probabilidade de ser sujeita 
a adversidades durante o processo de envelhecimento.”346 Um dos desafios 
da longevidade será biológico, na luta pela manutenção da capacidade física 
e mental, mas não só, será igualmente um desafio na vivência da idade da 
reforma, de forma gratificante e bem sucedida, e que permita que o idoso 
sinta o sentido da sua existência como compensador e com lógica.

343 Arenas, 2019.
344 Faria, 2019.
345 Nunes, Feliz, Barroca e Almeida, 2019.
346 Nunes, Feliz, Barroca e Almeida, 2019, p. 54.
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Será, mais do que nunca, o tempo de recorrer à tecnologia para capitalizar 
recursos que permitam ao idoso enfrentar positivamente as exigências do 
futuro. Pois “…uma sociedade que defenda o envelhecimento saudável deve 
minimizar ou mitigar o desapego social frequente nos idosos, em especial 
que não têm capital social, e ser promotora de inovação social de modo a 
manter o idoso na comunidade onde viveu.”347

O ageing in place 348 será um direito consagrado pela capacidade do idoso decidir 
onde e como quer envelhecer, mas também as estruturas residenciais para 
idosos (ERPI) se irão reconfigurar, em virtude da sua adaptação à tecnologia 
e à inovação social, perante um perfil de idosos emancipados, longevos e com 
capacidade de reivindicação do seu lugar no mundo com dignidade.

Igualmente, a mente humana irá, certamente, alterar-se e deixar de estar 
aprisionada na mentalidade de uma esperança de vida menor, a humanidade 
terá que se preparar para uma consciência da longevidade, na qual a vida terá 
mais fases, mais desafios, mas também mais ganhos e mais experiências. Esta será 
uma vida a longo prazo, apenas hipotecada pela capacidade ou não da espécie 
humana encarar a longevidade como a maior oportunidade das suas vidas.

 Este será também e principalmente, um mundo da possível disrupção de 
matriz tecnológica à escala planetária, com efeitos generalizados na espécie 
humana e, em que, não raras vezes, ousaremos até afirmar que serão talvez 
perversos e de ficção349 os caminhos que percorremos e em que todos os 
limites da ética da vida serão possivelmente ultrapassados, numa lógica, 
pretensivamente justificada, nas palavras de Tegmark350:” De facto, a tentação 
de aperfeiçoamento tecnológico já é tão forte que muitos seres humanos 
têm óculos, aparelhos auditivos, pacemakers e próteses de membros, bem 
como moléculas medicinais que circulam no sangue.” E questionamo-nos de 
novo: inevitabilidade dos tempos ou este é o caminho, já programado, que o 
Humano deverá percorrer, na aceção de Rees?351

347 Nunes, Feliz, Barroca e Almeida, 2019, p. 55.
348 Fonseca, 2018.
349 Tempos em que o avanço do conhecimento acerca do sistema nervoso humano foi enorme, e a sua mani-
pulação pela tecnologia permitiu desenvolver interfaces cérebro-computador invasivas e não invasivas, que 
permitem restaurar funções neurodegenerativas.
350 Tegmark, 2019, p.216.
351 Referido por Anunciação, 2018.
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Tempos de transformação profunda, no dizer de Schwab e Davis352:

“As tecnologias da Quarta Revolução Industrial não vão parar de se tornar 
parte do mundo físico à nossa volta – elas tornar-se-ão parte de nós. (…) Os 
dispositivos externos de hoje – dos computadores portáteis aos visores da 
realidade virtual – tornar-se-ão quase de certeza implantáveis nos nossos 
corpos e cérebros. Os exoesqueletos e as próteses aumentarão as nossas 
capacidades físicas, ao mesmo tempo que os avanços nas neurotecnologias 
melhorarão as nossas competências cognitivas. Tornar-nos-emos mais 
capazes de manipular os nossos próprios genes e os dos nossos filhos. Estes 
desenvolvimentos levantam questões profundas: onde traçamos a linha entre 
um humano e uma máquina? O que significa ser humano?” 

As questões colocadas por Schwab e Davis são, igualmente, objeto de análise 
na atualidade editorial, reforçando a ideia da profunda transformação que 
já se opera no humano, a caminho do homo cyborg353. A propósito Tegmark354 
referencia Ray Kurzweil, e a sua obra The Singularity is Near, colocando a 
tónica na evidência das alterações que se operam no corpo humano, e que 
terão resultados práticos nas próximas duas décadas, afirmando que nano-
robôs irão substituir muitos dos nossos órgãos.

As experiências de hibridização do corpo humano iniciaram já os seus 
caminhos e os percursos do Ser Humano regem-se também por padrões 
em que as interfaces humano-máquina se tornaram uma realidade.355 
Naturalmente híbrido e entendido como um mix entre o humano e os objetos 
artificiais de suporte tecnológico, os tempos ainda emergentes de um ser 
“que se tenta aproximar de Deus, apagando a essência humana”, parecem 
começar a desenhar-se. A propósito, a descrição de Kunzru356 merece-nos a 
oportunidade de análise: 

352 Schwab e Davis, 2019, p.40.
353 Na aceção de Clynes e Kline (cits por Solarz, 2018, p.10) “(…) um cyborg é essencialmente um sistema 
de homem-máquina em que os mecanismos de controlo da parte humana são modificados com drogas ou 
dispositivos reguladores para que possa viver num ambiente diferente do terrestre.”
354 Tegmark, 2019.
355 Parece-nos ser nota de interesse a referência a Chris Dancy, possivelmente o homem mais conectado do 
mundo. Em referência ao ciborgue americano, Blasco (2017) afirma que “(…) parece viver mais como cibor-
gue do que como humano. Todos os seus movimentos, temperatura corporal, pressão sanguínea, oxigénio 
e peso estão digitalizados.”(p.1)
356 Kunzru, 2009, cit.por Souza e Catalão, 2016.
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“O monstro abre as cortinas da cama de Victor Frankenstein. Schwarzenegger 
rasga a pele de seu antebraço, deixando exposto um cintilante esqueleto 
de cromo e aço. A pele de Tetsuo borbulha e cabos e fios irrompem para 
a superfície. Esses febris sonhos de ficção científica têm origem em nossas 
mais profundas preocupações sobre ciência, tecnologia e sociedade. Com os 
avanços na medicina, na robótica e na pesquisa sobre Inteligência Artificial, 
eles estão se aproximando, inexoravelmente, da realidade.”

As inquietações de ordem ética e as dúvidas acerca das responsabilidades do 
Ser Humano, na assunção do movimento, o Transumanismo, são imensas. 
Recordemos de novo Rees357: inevitabilidades? Ou, simplesmente, as alianças 
entre as necessidades da economia e da disrupção tecnológica são a resposta? 

Os interfaces economia-tecnologia suportados na investigação nos campos 
da bioengenharia e da neurorobótica, tornam-se matéria simultaneamente 
promissora, inquietante e de “casamento inevitável”, objeto de atenção e 
reflexão dos gurus das tecnologias emergentes. No seu blog de opinião, 
“Ciborgs turbadores”, Broncano358consolida esta ideia de “casamento 
inevitável”, em referência a Elon Musk e à sua afirmação de que “(…) la 
economia del futuro exigirá ciborgs: gente que aumente su inteligência y 
percepción conectada a máquinas inteligentes. Esta tecnologia se llama (..) 
BCI (Interfaz Cerebro Computador),” acentuando a ideia de que as conexões 
humano-tecnologia, i.e., da neurologia e da neuroanatomia com a Inteligência 
Artificial e a robótica, são passos não reversíveis para a emergência de um 
novo ser, hibrido, o homo cyborg359.

As evidências são diversas  adquirindo consistência de forma gradual e os 
dispositivos e upgrades de matriz tecnológica estão a tornar-se fisicamente 
uma parte de nós, os humanos.360 O desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos cyborgs é já um verdadeiro desafio que coloca em causa o sentido da 
humanidade. É nossa convicção, que a mudança será profunda e conduzirá 

357 Referido por Anunciação, 2018.
358 Broncano, 2019.
359 A referência à ideia de um “casamento inevitável” entre a inteligência biológica e a inteligência artificial 
é igualmente objeto de reflexão de Solarz (2019), na sua obra Cyborg.A fusão de mente e máquina, cujo 
fulcro é a análise da integração das neurotecnologias nos mecanismos de desenvolvimento das capacidades 
cognitivas do Ser Humano.
360 Schwab e Davis, 2019.
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a um novo paradigma de reflexão acerca da transcendentalidade humana. 
O sentido e finitude da vida, e até a vida para além da morte, revelaram-se 
desde os primórdios da espécie humana como um dos temas mais intrigantes 
e pouco consensuais. É nesta busca de sentido, que o Homem tenta através 
da religião, encontrar respostas a sentimentos de angústia e medo diante de 
algo desconhecido.361

Perante um mundo onde se começa a desenhar a possibilidade da ausência 
da morte, a dimensão religiosa e espiritual do Ser Humano, será certamente 
colocada à prova. A morte é um dos acontecimentos e mistérios que, 
provavelmente, mais questionam o Homem, que ao ser desvendado pela 
ciência e pela tecnologia, coloca em causa variados argumentos que surgem 
como pilares de diversas religiões, enraizadas em costumes, culturas e rituais 
ancestrais, na crença de uma “alma” ou até na possibilidade de reencarnação, 
pilares para o conforto e conformismo perante a morte.362 

Por outro lado, parece ter sido sempre uma convicção humana que somos 
o Ser mais inteligente que vive no planeta e talvez no universo, pelo que 
os cyborgs poderão colocar em causa estas constatações dogmáticas, através 
da confirmação da existência de algo que nos ultrapassa em capacidades e 
conhecimentos, embora seja reconhecida a necessidade humana de recuperar 
funções perdidas e de lidar com disfunções físicas.363

A existência de cyborgs e outros dispositivos tecnológicos altamente 
sofisticados, parecem fazer-nos caminhar para o fim de um dos medos da 
humanidade: porque temos que morrer? Esta resposta colocará à prova 
os campos religioso, espiritual e mais transcendental da espécie humana, 
relativamente aos princípios, convicções religiosas e no modo como encaramos 
o sentido da sua vida e enfrentamos as adversidades.364 E questionamos: que 
sentido encontrará o Homem para a sua existência?

Estaremos, certamente, perante uma nova conceção de envelhecimento 
menos centrado na ideia de finitude da nossa existência e mais afastado da 

361 Silva, Portella, Reis e Bispo, 2012
362 Silva, Portella, Reis e Bispo (2012)
363 Barata, 2017
364 Silva, Portella, Reis e Bispo, 2012
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noção de ciclos de vida, que na aceção de Bassit365, conduz à dificuldade 
de divisão entre as etapas da vida e a uma interpenetração de umas com 
as outras, apresentando-se a conceção de envelhecimento como um 
acontecimento crescentemente heterogêneo. A própria noção de idade 
biológica, comummente utilizada na definição de envelhecimento, ver-se-á 
confrontada com profundas disrupções, perante a possibilidade do Homem 
envelhecer de forma diferente ou provavelmente nunca morrer. Será colocada 
em causa a própria identidade do Ser Humano, a identificação de si “como 
jovem ou velho”, acompanhada da recusa e inconformismo perante o declínio 
do corpo, a recusa da morte e o desejo de prolongar a vida.366

A incorporação da tecnologia numa conceção de envelhecimento futura 
poderá, possivelmente, ver-se acompanhada de profundas alterações ao nível 
epistemológico. Qual será o papel e função da ciência numa sociedade sem 
morte?  Prado (s/d) alerta-nos para a necessidade de compatibilizar a preservação 
da vida humana de um modo sintonizado com a natureza, apelando a uma 
visão da tecnologia integrada na natureza e cultura humana, que permitirá 
reconstruir a vida e a própria ciência em torno destas conceções.

Colocando a tónica na área da medicina e saúde, assistiremos presumivelmente, 
a uma nova visão holística do corpo humano, focalizada na utilidade e função 
dos vários órgãos do corpo humano, talvez mais centrada na reparação de 
danos em detrimento da prevenção de riscos. Deste modo, as intervenções no 
corpo humano desde a cirurgia plástica, transplantes, implantes, clonagens e 
as interconexões com máquinas, transformarão a visão atual sobre os limites 
do corpo, da vida e da morte, que conduzirá a um paradigma de uma vida 
sem dor, sem velhice ou sem doenças.367A propósito merecem-nos referência 
as palavras de Solarz:368

“As gerações futuras, a convergência do desenvolvimento em neurotec-
nologia e a inteligência artificial oferecer-lhes-á algo qualitativamente 
diferente: a vinculação direta entre o cérebro e os sistemas informáticos, 
prescindindo das funções sensório-motoras normais do cérebro e do cor-

365 Citado por Prado, s/d
366 Prado, s/d
367 Prado, s/d
368 Solarz, 2019, p.132.
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po para comunicar. Esta mudança representará um ponto de viragem 
significativo para o ser humano, porque a partir de então seremos capa-
zes de influenciar ativamente a nossa própria evolução como espécie.”

No entanto, esta será, possivelmente, uma realidade apenas para alguns, se 
a “lógica” cyborg não se democratizar e for enquadrada em políticas públicas 
que possibilitem o acesso a este novo mundo, tão fundamental para a 
qualidade de vida e longevidade da espécie humana369. Se tal não se verificar, 
estaremos perante um fosso que agravará as desigualdades sociais entre os 
que possuem condições para aceder aos meios tecnológicos de ponta e os que 
não o podem fazer370. 

Nesta aceção, Prado (s/d) alerta-nos para a necessidade de refletir que, em 
muitas situações, o avanço da ciência e da tecnologia, se encontra na posse 
de grandes grupos económicos, pelo que deveremos “(...) ser cautelosos 
ao supor que isso irá, necessariamente, resultar num desenvolvimento 
linear com uma nova forma unificada de tecnocultura (…) Ao contrário, 
deveríamos estar cientes de que os modos de implementação da mudança 
tecnológica são necessariamente desiguais e, hoje em dia, dependem das 
prioridades sociais e econômicas dos governos e corporações.”371 

A mesma linha de pensamento é partilhada por Casanova (2011) que relaciona 
o desenvolvimento de máquinas super–inteligentes com gigantescos lucros 
económicos, sendo esta uma das áreas de investimento mais competitivas 
do mundo. Desde a biologia molecular, neurociência, aos mecanismos que 
atuam no sistema nervoso aplicados à capacidade de reconhecer a linguagem 
e enviar ordens aos membros superiores e inferiores do corpo humano, as 
capacidades intelectuais de uma máquina poderão vir a ser infinitas. 372

O desafio será então o de considerar o cyborg como um “outro” humano, 
um “novo” humano, testando verdadeiramente os limites do humanismo 
e da própria humanidade, pois os cyborgs já estão entre nós e deixaram de 
ser apenas atores de um palco de ficção científica. E questionamos: o futuro 

369 Solarz, 2019.
370 Solarz, 2019.
371 Prado, s/d, p. 127.
372 Casanova, 2011
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do Ser Humano, na forma de mortal, amortal ou imortal irá permitir-nos 
observar humanos nos três estádios, na versão cyborg? E os idosos da 5ª idade 
serão também cyborgs no futuro? 

No futuro viveremos certamente mais, de forma diferente, num corpo 
diferente, mas ousamos afirmar e acreditar que continuaremos humanos 
em essência, com o auxílio das máquinas, num mundo “mergulhado” na 
disrupção tecnológica, o mundo 5.0, no qual o grande desafio do Ser Humano 
é a contínua adaptação. É possível que não haja limites para a longevidade 
humana e, certamente, a questão “porque temos que morrer?“, seja o mote 
de partida para os desafios sempre emergentes da medicina e da saúde. 

Seremos certamente mais velhos, mais longevos, mais saudáveis, mas 
certamente muitos serão cyborgs.
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Ciborgues, mas éticos*

Capítulo 8

É o princípio do fim da inteligência de supremacia humana, como afirmou Salvador373, no 
seu artigo “Os olhos da China no mundo inteiro?” As suas palavras são o mote para a 
reflexão acerca da preparação/impreparação do Ser Humano para entender ou preparar o 
futuro, pleno de riscos e desafios. São extremamente complexas as questões de matriz ética 
que se colocam à espécie humana.
E no futuro? Poderemos efetivamente deixar de envelhecer? Será possível sermos imortais 
ou amortais? São questões que continuamente se colocam ao Ser Humano. A demanda 
do gene da juventude parece ter chegado ao fim e o otimismo renova-se em matéria de 
longevidade e do prolongamento da vida humana.
Estamos a perder o controlo da transformação tecnológica? Estaremos a “brincar 
com o fogo?374 Estamos preparados para controlar os riscos éticos da disrupção? Ou 
simplesmente importa adotar as decisões [humanas] no tempo prévio, para prepararmos 
a nossa segurança? Brad Smith vice-presidente da Microsoft argumenta que acredita 
que será necessário uma nova onda de protecção da segurança, 375assumindo-se que 
estas questões parecem ser o cerne da problemática, e que deverá ser a raça humana a 
estabelecer os limites da disrupção, na aceção de Max Tegmark376, e na convicção plena 
de que “perante a colisão homem-máquina, a primeira prioridade são os humanos”, nas 
palavras de Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pela pasta da 
preparação da Europa para a Era Digital.
Mas será isto possível? As lógicas de controlo de poder por parte dos Homens, organizações 
e Estados saberão entender os riscos da própria sobrevivência da espécie humana?

373 *Escrito em colaboração com José Pedro Fernandes, Professor Coordenador de Filosofia e Diretor da 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja (Ensaio 1) e Alberto Sarrsola Fernández,Alicia 
Roiz Vázquez e Carman Cava Fernández, das universidades de Sevilha e Madrid) (Ensaio 2).
Salvador, 2019.
374 Salvador, 2019a.
375 Salvador, 2019a.
376 Físico do MIT e do Future of Life Institute.
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São questões que nos percorrem o pensamento quando pensamos na ética das coisas. 
O futuro é de esperança, de otimismo, quando pensamos nos benefícios da disrupção. 
Mas importa termos sempre presente a consciência da(s) possibilidade(s) da distopia no 
futuro.

Saberemos controlar os riscos éticos da disrupção?

“A tecnologia é o motor da transformação digital (…). Dito isto, de facto a 
tecnologia é a base, mas depois há todo o ecossistema: as competências, a 
forma como a tecnologia é utilizada, as considerações éticas que devem ser 
feitas em relação à utilização de cada tecnologia.”377 

“Se uma máquina puder pensar, talvez pense de uma forma mais inteligente 
do que nós, e então qual será a nossa situação? Mesmo que pudéssemos 
manter as máquinas numa situação de subserviência…enquanto espécie, 
iríamos sentir-nos muito humilhados.”378 

Inovamos hoje e certamente no futuro, de forma exponencial, e cada 
segundo do tempo humano tornou-se “uma explosão” que acelera a 
inteligência humana - entendida enquanto capacidade para realizar 
objectivos complexos379-  que se alargou ao mundo do artificial e do 
biónico e que nos conduzirá, muito possivelmente, até à IAG!380

Mas, neste turbilhão, igual a profunda transformação tecnológica, dita 
de disrupção, foram construídos os alicerces que suportam os princípios 
que regem a forma como devemos comportar-nos, a ética das coisas?

As questões éticas remetem-nos, em consequência, para uma infinidade de 
dúvidas quanto ao futuro: será que a sociedade está pronta para aceitar esta 
mudança e evolução tão rápidas? A IA, na sua versão IAG, de tipo huma-
no, pode realmente dominar um dia o mundo, ou permitir que Seres Hu-
manos o façam?381 E, ao nível do envelhecimento humano deve assumir-se 
que o recurso à IA será um benefício para a qualidade de vida do idoso?

377 Carvalho, cit.por Ferreira, 2020, p.7.
378 Alan Turing, cit.por Tegmark, 2019.
379 Tegmark, 2019.
380 Inteligência Artificial Geral, de tipo humana, na aceção de Tegmark, 2019.
381 Perceção expressa por Tegmark (2019), ao abordar as questões da “Explosão da Inteligência”, de tipo 
artificial.
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A polémica instalou-se e as posições do Ser Humano extremam-se até 
acerca dos efeitos e dos eventuais benefícios/prejuízos da disrupção 
tecnológica e a forma como irá condicionar e transformar a vida humana. 
Os luditas são manifestamente radicais e o seu pensamento acompanha 
as palavras do Future of Life Institute: “A tecnologia está a dar à vida o 
potencial para prosperar como nunca antes – ou para se autodestruir.”382

A questão do algoritmo tornou-se elemento-chave na polémica. Algoritmos 
discriminatórios, ou menos discriminatórios que os humanos, são 
dúvidas que (re)ativam a dicotomia humano versus máquina, percorrem 
o pensamento humano em termos das questões éticas e inundam a 
Humanidade de interrogações, medos e mitos acerca da disrupção. 
Humanos versus máquinas, quem discrimina mais? A polémica instalou-
se nos palcos de intervenção da máquina-IA e o conflito sempre latente 
acentua a dicotomia.383 Alargou-se também em termos dos limites do 
algoritmo e da necessidade do seu controlo, e as evidências apontam para 
a emergência da existência de uma agência de regulação do mesmo.

As questões da utilização da IA enquanto ferramenta de controlo do 
Ser Humano tornam-se particularmente relevantes, e reforçam os seus 
receios. A este respeito merecem-nos a reflexão as palavras de Salvador: 
“Numa altura em que as ferramentas de vigilância se multiplicam, as 
questões éticas têm ganho uma maior relevância. Há que garantir que os 
novos sistemas de análise não replicam os preconceitos humanos (que os 
criaram) e que respeitam toda a população da mesma forma, sem olhar ao 
género, raça ou orientação sexual (…) .”384

As dúvidas instaladas estão também presentes nas nossas reflexões, 
admitindo-se que as tecnologias da Quarta Revolução Industrial para 
serem bem-sucedidas, exigirão “modelos de governação novos e mais 
ágeis, que incluam o sector privado e os agentes sociais envolvidos, bem 
como os governos e as instituições reguladoras tradicionais”,385 de modo 

382 Tegmark, 2019, p.41.
383 Ledford (2019), traduzida por Ana Marques (2020,p.41) afirmou que “O engenheiro informático conta-
-nos que a sua equipa (…) comparou algoritmos utilizados na saúde pública, na justiça e na educação comto-
madas de decisão humanas. E concluiu que os sistemas de aprendizagem automática eram efectivamente 
discriminatórios, mas menos do que as pessoas.
384 Salvador, 2019, p.19.
385 Schwab e Davis, 2019, p.??????
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a promover governações mais compatíveis com o futuro e uma ética 
irreprovável. Mas será isso possível? Se tivermos em consideração que 
quem detém o grande monopólio das tecnologias emergentes são grandes 
empresas e governos mundiais será que o desenvolvimento tecnológico 
se fará unicamente de acordo com os seus interesses?

Tegmark aborda as questões da ética numa lógica da íntima relação 
com o desenvolvimento da tecnologia, ao afirmar que “(…) Na minha 
opinião, tanto este problema ético como o problema do alinhamento 
dos objectivos são fundamentais e precisam de ser resolvidos antes do 
desenvolvimento de qualquer superinteligência”386, colocando a tónica 
na necessidade de uma reflexão profunda da Humanidade acerca dos 
limites da IA futura.

Questões múltiplas, de respostas discutíveis e com elevada margem de 
subjetividade, admitindo-se que cabe ao ser humano assegurar as margens 
e os limites que permitam uma Quarta Revolução Industrial centrada e 
liderada por ele, que não coloque em risco a sua própria sobrevivência. 
Os tempos são tempos de preocupação, em matéria do desenvolvimento 
seguro da IA, e as questões éticas assumiram particular relevância em 2017, 
na conferência de Asilomar, EUA, na qual foram redigidos os 23 Princípios 
da IA, e dos quais recordamos alguns, em matéria de ética e valores:

I) Alinhamento de valores: Os sistemas de IA com grande autonomia 
devem ser concebidos para que os seus objectivos e comportamentos 
possam garantidamente estar alinhados com os valores humanos durante 
todo o seu funcionamento;

II) Protecção da vida privada: As pessoas devem ter o direito de 
aceder, gerir e controlar os dados que geram, tendo em conta o poder dos 
sistemas de IA para analisar e utilizar esses dados;

 III) Liberdade e privacidade. A aplicação da IA aos dados pessoais 
não deve restringir de forma injustificável a liberdade real ou percebida 
das pessoas.387

386 Tegmark, 2019, p.266.
387 Tegmark, 2019, pp.447-448.
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As questões estão perfeitamente identificadas. Os ensaios que se seguem 
ajudar-nos-ão a consolidar o nosso posicionamento em torno destas matérias, 
conscientes de que importa fazer parte do pensamento coletivo, na demanda 
dos equilíbrios necessários a uma sociedade futura – a Sociedade 5.0 – em 
que as lógicas deverão ser “o casamento” entre o pensamento humano e o 
pensamento máquina, fundamentais para a consolidação de valores éticos e 
da sustentabilidade humana.388

Ensaio 1

Questões éticas a propósito da tecnologia ciborgue

José Pedro Fernandes
Professor Coordenador de Filosofia

Instituto Politécnico de Beja

Desafio tecnológico - natureza humana e tecnologia

O que inquieta, em termos éticos, é apercebermo-nos que o horizonte que nos 
permitia orientação para questões éticas está a alterar-se significativamente. 
Não é apenas uma questão de ter uma perspetiva diferente, um confronto de 
valores, de modos diferentes de conceber a vida, daquilo que valorizamos em 
primeira instância ou das contestações de um modelo ético sobre um outro. O 
que muda agora é o plano que permitia ainda assim pensar a ética como um 
desafio que envolve as nossas perspetivas sobre a vida, as noções de justiça, 
de dever, de consciência, de responsabilidade, de opções, de realização 
plena, de felicidade e de projeto de vida. Sentimos hoje um receio grande 
em perdermos a nossa humanidade, consequência dos desenvolvimentos 
científicos e tecnológicos que foram alcançados. 

Confrontados com uma «visão» perturbadora destes avanços tememos 
perder algo que julgamos um «bem» nosso, algo que nos marcava, a nossa 
crença em nós mesmos como seres que sempre se definiram (a sim mesmos) 

388 A este propósito, Barros (2020) em referência à Web Summit 2020, afirmaria que a tecnologia e a digita-
lização têm de funcionar com base em valores éticos e sustentabilidade, fundamentais numa sociedade que 
se deseja de valores e direitos e alinhada com princípios éticos.
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como uma espécie com atributos específicos e únicos, capazes de se tornarem 
a nossa identidade. A expressão do poeta Píndaro, glosada por Nietzsche em 
A Gaia Ciência, “torna-te aquele que és”, ecoa nas nossas mentes como um 
programa que tem servido de farol aos nossos cuidados humanistas. Mas, a 
questão que se impõe é: o que significa sermos humanos? O que sentimos, 
ou pensamos, que nos pode escapar? Que imagem de nós está em risco de se 
apagar?

A pergunta acerca do que seja a nossa humanidade não é nova. Sempre 
rondou os nossos espíritos, sempre esteve presente nos nossos discursos, com 
mais elementos religiosos ou mais seculares, mais prosaicos ou mais poéticos, 
nos mitos, nas narrativas que nos educaram, nos nossos medos e nas nossas 
convicções ou mesmo crenças. Julgamos humanos, ou desumanos, os sinais 
que nos incomodam e as situações que nos ameaçam. A nossa identidade 
foi-se construindo sobre essas crenças, que apaziguam as inquietações e nos 
protegem do nosso desconhecido. Humanos, demasiado Humanos, alertava 
a iconoclastia nietzscheana. Ao fim e ao cabo, o que somos e em quem nos 
tornamos? Podemos perder-nos na nossa evolução? Temos medo da nossa 
destruição? O que nos faz “arrepiar a pele” é perdermos a nossa “essência”, 
a nossa “natureza”? Estamos perante uma vaga tremenda de ataque ao ser 
humano? É esta a fase mais difícil do nosso progresso, ou, como lhe chama 
Francis Fukuyama, “a ideia mais perigosa do mundo”? Numa entrevista já 
em 2009389, este pensador expressava esta preocupação: “Ninguém sabe que 
possibilidades tecnológicas surgirão para a automodificação humana. Mas 
podemos ver já os impulsos dos desejos prometeicos, em como prescrevemos 
drogas para alterar o comportamento e a personalidade de nossos filhos. 
O movimento ambientalista ensinou-nos a humildade e o respeito pela 
integridade da natureza não humana. Precisamos de uma humildade 
semelhante em relação à nossa natureza humana. Se não o desenvolvermos 
em breve podemos involuntariamente desafiar os transhumanistas a 
desconfigurar a humanidade com suas escavadoras genéticas e os seus 
centros comerciais psicotrópicos.” 

389 Fukuyama, 2009. Entrevista à revista Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2009/10/23/transhuma-
nism/acedido em 30/11/2020.
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Fukuyama tornou-se um dos rostos da desconfiança perante um conjunto 
de avanços tecnológicos que, segundo ele, podem “desconfigurar a 
humanidade” e revelam aquela arrogância, ou a falta de humildade para com 
o extraordinário poder que temos e o respeito que deveríamos ter para com 
o que somos. Mas, verdadeiramente, estes não são os argumentos decisivos. 
Não podemos ficar-nos apenas por uma manifestação de medo ou de uma 
desconfiança perante o salto em frente que inevitavelmente estamos a dar.

Porque há dinâmicas que são inevitáveis. A “sorte moral” (para usar uma 
expressão de Bernard William) não é cruzar os braços e esperar sentado que as 
coisas aconteçam, ou não aconteçam. Também existe o agir inevitável. A nível 
individual, ou comunitário: se eu não o fizer, outros fá-lo-ão; se neste país não for 
legítimo,  ou tecnologicamente possível, outros avançarão e terão a supremacia. 
Ou então, numa probabilidade muito séria, se não evoluirmos (tecnologicamente 
também) sucumbiremos. Está de algum modo nas nossas mãos. Não totalmente , 
porque nunca temos mesmo o destino nas nossas mãos, mas ficar sentado numa 
cadeira é, na mesma, uma forma de estar em marcha. Esperemos que não rumo 
ao abismo. Seja o que fizermos ou não fizermos, os desafios éticos estão colados 
à nossa pele. Perguntava Camões: “De que me serve fugir da morte, dor e perigo, 
se me eu levo comigo?” Entre velhos do Restelo e aventureiros, alguma coisa 
temos que enfrentar. Sobretudo, a nós mesmos. Teremos sempre que agir, e esse 
é um destino inevitavelmente ético. 

Que natureza é esta que poderemos ter medo de perder? Pode a tecnologia 
e o modo de agir no mundo, modificar a nossa natureza, de modo a 
desaparecermos, pelo menos da forma que nos conhecemos? Teremos a 
tecnologia contra nós, como tantas vezes esta ideia é utilizada nas narrativas 
futuristas da ficção científica? Mas, seremos “nós mesmos”, seres humanos, 
sem a dimensão da tecnologia? Quando brandimos a bandeira do humanismo, 
as palavras soam-nos a um manifesto que pretende salvaguardar uma reserva 
de identidade, como uma bolha que pode ser ameaçada pelas invasões 
exteriores. Mas a humanidade, no sentido da nossa identidade, não é simples, 
e é fruto de uma constante adaptação aos desafios ambientais. Como dizia 
Ortega y Gasset, «eu sou eu e a minha circunstância»390 Isto significa ainda 

390 Ortega y Gasset,1914/1966, p. 322, tradução da minha responsabilidade.



214

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

uma outra coisa e Ortega defendeu essa tese em Historia como Sistema, a de 
que “O homem não tem natureza, mas sim história”391. 

Não termos uma natureza significa que não temos uma essência fora de 
um certo contexto, e nada que se possa caraterizar como uma substância 
intemporal e intocável. Isto de ser humano não é uma forma de existência 
intocável. E a técnica como forma de intervenção inteligente, modifica 
constantemente a nossa forma de ser. Mas não a modifica como uma traição, 
como um processo de afastamento do nosso “ser”. É muito largo o caminho 
da reflexão antropológica e não podemos sintetizar de uma forma resumida e 
simples de que é que falamos quando falamos de ser “humano”. Mas a ideia 
de que “a nossa humanidade está em perigo” obriga-nos a pensar um pouco 
nisso, sobretudo naquilo que concerne a nossa relação com a tecnologia. 
Vamos servir-nos da reflexão que Peter Sloterdijk apresentou em Regras para o 
Parque Humano392, por ser um bom exemplo para levar a fundo esta questão. A 
«humanitas» é uma espécie de produto de um interesse do homem pela sua 
comunidade e pela sua forma de comunicação. Em última análise, trata-se 
de uma operação de «domesticação», defende este autor. Por que razão isto 
é importante? Porque não poderemos entender a «humanitas» sem ser num 
contexto (numa circunstância), em que “com a ajuda de uma hábil mistura de 
ética e de genética, os homens conseguiram criar uma nova variante humana, 
mais pequena. Eles mesmos se sujeitaram à domesticação…”393. Ou seja, o 
processo de humanização vem sempre de uma acção do sujeito, de uma auto-
poiesis, de uma recriação. O que faz a nossa condição é uma antropotécnica, 
uma intervenção reguladora do espaço de intervenção (daí a domesticação), 
o que deixa o ser humano com a difícil tarefa de se recriar a cada instante, 
numa constante relação dialética com o real. 

A técnica não vem, assim, como uma opção estratégica pós «natureza 
humana» mas sim como condição natural da sua forma de ser. A produção 
técnica reflecte o que nós somos, não representa um desvirtuamento de uma 
hipotética imago dei, guardiã da dignidade humana. Os artefactos fazem parte 

391 Ortega. 2004-2010, Obras completas, Taurus, VI, p. 41.
392 Sloterdijk, 2007.
393  Sloterdijk, 2007, 56.
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da natureza humana, ou melhor, da história dos seres humanos. Nós fomo-
nos rodeando de tecnologia e esta serve de meio de interação. Nesse sentido, 
os objectos tecnológicos criados são operadores da acção humana, algo que 
não faz parte de um mundo meramente externo, ou seja, num certo sentido, 
são mais do que “coisas”. Não os encontramos aí, num mundo já existente. 
São projectos que nos permitem instaurar formas de nos situarmos no 
mundo circundante, no espaço e, até, no tempo. Têm tudo a ver com a nossa 
história, com o nosso percurso (passado), com a nossa identidade e abrem 
a possibilidade de intervir no presente. Têm consequências para o futuro? 
Claro que sim, tanto no que são, para o que servem, como quanto ao modo e 
valor com que são utilizados. Mas, também por isso, não existe algo como a 
«natureza humana» e outra coisa como a tecnologia e a acção. Nós somos essa 
forma de interação, e não podemos “culpar” a tecnologia e os tecnólogos por 
porem em causa o que nós somos. Nunca fomos “algo” predefinido. Como 
dizia o filósofo espanhol Fernando Broncano, “a agencia sobre o mundo é 
também autopoiesis e transformação da identidade humana”394 

A nossa identidade passa pela transformação, pela artificialidade, pela 
recriação, e não pela preservação de uma fortaleza ancorada num mundo em 
que não há história. 

Entre o ser humano e a máquina – o Ciborgue

Seremos Ciborgues? Em face da reflexão em torno da dimensão tecnológica 
da natureza humana, pensando e admitindo que aquilo que nos caracteriza 
como humanos é a nossa capacidade de intervirmos no mundo e em nós 
próprios, podemos considerar que a “artificialidade” da incorporação de 
tecnologia no nosso corpo faz parte de um destino humano. 

A representação mais popular deste ser vem da produção cinematográfica 
ou da industria dos vídeos ou dos jogos em suporte digital (o veículo «livro», 
com tudo o que implica de tempo e envolvimento por parte do leitor, já não 
promove a cultura de massas, se é que alguma vez o fez, e mesmo a BD que 
há uns anos transmitia representações míticas de «super heróis» também já 
não tem a mesma importância que tinha) em filmes como Exterminador ou 

394 Broncano,2012. p. 109.
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Robotcup (neste último caso se pensarmos não na categoria de implantes 
corporais mas antes de exoesqueletos). Normalmente assistimos a cenários 
distópicos bélicos, onde são narrados conflitos entre humanos e máquinas, 
ou a seres simbióticos que poderão pertencer ora à “Aliança” dos humanos, 
ora ao “império” das máquinas. E perante a evolução que temos vivido 
relativamente à invasão tecnológica nas nossas vidas do dia a dia, das 
intervenções cirúrgicas e da investigação na área das biociências e da 
biotecnologia, levantam-se problemas ao olhar para aqueles seres que nos 
aparecem nos écrans. Iremos enfrentar seres tão poderosos, construídos 
por nós? Iremos tornar-nos em seres semelhantes a eles? Iremos comportar-
nos como máquinas programadas? Seremos mais máquinas e perderemos 
irremediavelmente o fator humano? No entanto, como argumentámos 
anteriormente, a dimensão da técnica não é nova, nem mesmo a que implica 
um aumento das nossas capacidades iniciais ou da correção de defeitos 
corporais congénitos ou adquiridos. 

Uma questão que se coloca é: quando seremos ciborgues? Que quantidade 
ou qualidade de tecnologia é necessário estar incorporado num corpo (passe 
o pleonasmo) para este poder ser considerado um ciborgue? Bastará ter um 
pacemaker, uma bomba de insulina embutida no corpo e controlada por telemóvel 
e monitorizada a distância, ou um ouvido artificial, mais propriamente um 
implante coclear, que já atua como um mecanismo eletrónico que transforma 
sons em estímulos elétricos que são enviados diretamente ao nervo auditivo, 
para sermos considerados como um elemento da família do personagem 
interpretado por Schwarzenegger? Que modelo de ser utilizamos para 
qualifica-lo como uma entidade de fusão orgânico- artificial de tipo ciborgue? 
Bastará o facto de haver a incorporação de um elemento artificial para nos 
assustarmos e acender os sinais éticos de perigo? 

Quando começa um ciborgue? Ou seja, a partir de que momento passa 
um ser humano com implantes a ser considerado um ciber-organismo? 
Não questionamos, claro, aditamentos corporais do tipo de uma prótese 
simples (um implante dentário, por exemplo). Temos em mente implantes 
tecnologicamente avançados, com sensores atuantes ao nível do sistema 
nervoso, órgãos dos sentidos e cérebro, de modo a induzir comportamento 
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inteligente e transmitir informação mais sofisticada ao cérebro. O caso 
de Hugh Herr é paradigmático. Este professor do MIT perdeu as pernas 
num acidente e puseram-lhe umas pernas e pés mecânicos, com sensores 
e processadores e com este conjunto de peças biónicas consegue correr e 
dançar, Mas, como ele diz também, é ainda apenas um ser humano biónico, 
conseguindo interagir com as suas próteses, fazendo com que dobre o joelho, 
mova as pernas, coloque os pés como quer. Ou seja, atua sobre a sua parte 
mecânica. Quando poderá dizer: a minha perna? Ou ainda mais: “ai! Pisaste o 
meu pé!? Se houvesse uma interação informacional entre membros sintéticos 
e o seu cérebro, poderia então sentir “com” as suas pernas e com “as” suas 
pernas. Enquanto isso não acontecer, o conjunto das peças mecânicas, 
sensores e microprocessadores não são partes do seu corpo. Se fosse um 
ciborgue poderia ter sensibilidade nesses implantes e tudo passaria a fazer 
parte do seu corpo, como qualquer um de nós que tenha a “sorte” de não ter 
tido qualquer acidente ou não ter nascido com uma deficiência, e que pensa 
e sente que os dedos que estão a carregar no teclado do computador fazem 
parte de si, são o seu corpo.

Alguns desenvolvimentos tecnológicos encaminham-se, precisamente, 
no sentido de produzir mecanismos neuro-incorporados que alterarão 
significativamente a noção de corporalidade integrada e única. Ao procurar 
suprimir deficiências motoras graves, o projeto de design neurotecnológico 
acaba por colocar questões novas. Inquieta a situação de síntese do 
ciborgue. Tanto na possibilidade do ser humano se tornar mecanizado (ou 
maquinizado), devido à sobrecarga técnica incorporada a que estamos 
sujeitos, como também na humanização da máquina, na parte da máquina 
simular o comportamento humano, com atributos como a inteligência, a 
sensitividade, emocionalidade e, até, autonomia), ou ainda numa terceira via, 
que é a hibridização, a emergência de uma categoria nova, que não é bem 
uma mera máquina, mas que também não tem as características das pessoas, 
numa síntese bio-mecânica, de raiz própria, que não sabemos muito bem o 
que seja. Significa olharmos para um alien e não sabemos muito bem o que 
“aquilo” é, nem que estatuto lhe dar.
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Qualquer destas três hipóteses é inquietante. Sem pensar no medo apoca-
líptico que possamos sentir perante um enorme campo escuro que está aí, 
defronte de nós, que nos pode ameaçar, há uma realidade que não podemos 
ignorar. Como defende Harari, a era do ciborgue já começou 395, e é impossí-
vel parar o desenvolvimento tecnológico, até porque há vantagens económi-
cas eminentes. As razões para isso são muitas e basta refletirmos nas palavras 
de Gerd Leonard para entendermos este facto: “a automação está a explodir 
porque é perfeitamente claro que nos seres humanos são caros, lentos e fre-
quentemente ineficazes, ao passo que as máquinas são baratas, rápidas, ulta-
-eficientes  e estão a tornar-se ainda mais assim de forma exponencial”396. Não 
se trata apenas da robotização da indústria mas da transformação de pessoas 
em ciborgues, dadas as vantagens e até as possibilidade de sobrevivência no 
futuro. A verdadeira transformação não incide em meios exteriores (ao con-
siderar a tecnologia como entidade exterior ao ser humano), mas como uma 
modificação do próprio Homo Sapiens. Como diz Harari, “ “até hoje, aumen-
tar as capacidades humanas passava sobretudo por melhorar instrumentos 
externos. No futuro poderá implicar uma melhoria do espírito e do corpo 
humanos, ou uma fusão direta com aqueles instrumentos”397. A noção da tec-
nologia estar a invadir a nossa vida não é recente, mas o que está a acontecer é 
a reconfiguração não só do objecto, mas também do sujeito. A tecnologia não 
está do lado de fora do sujeito. Está no cerne do sujeito humano.

O criador da Tesla, Elon Musk, tem propagado à sociedade esta mensagem: 
“de algum modo nós já somos um ciborgue”398, bem como tem defendido a 
necessidade imperiosa de, por uma questão de sobrevivência, “evoluirmos” 
para uma forma ciborgue, se é que queremos continuar a ter um papel ativo 
na sociedade: “os humanos precisam de se tornar ciborgues se quiserem con-

395 Yuval Noah Harari: The age of the cyborg has begun – and the consequences cannot be known | Yuval 
Noah Harari | The Guardian. Acedido em https://www.theguardian.com/culture/2015/jul/05/yuval-harari-
-sapiens-interview-age-of-cyborgs. 
396 Leonard , G. (2017) Tecnologia versus Humanidade. O confronto futuro entre a máquina e o homem. Lisboa: 
Gradiva., p. 99.
397 Harari, Y. (2028) Homo Deus. Uma breve história do amanhã. Amadora: Elsinore, p. 55. É certo que podemos 
aperceber-nos de uma estratégia ainda mais inquietante: “a agenda do progresso tecnológico é outra. Não 
quer ouvir as vozes interiores: Quer controlá-las. 
398 “To some degree we are already a cyborg – you think of all the digital tools that you have – your phone, 
your computer,” Musk told the crowd. Entrevista dada por Musk, acedida em https://www.ge.com/news/
reports/elon-musk-says-future-humanity-depends-us-merging-machines, em 10/12/2020. 
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tinuar  relevantes num futuro dominado pela Inteligência Artificial”399. Parece 
que não temos opção. Nem sequer estamos a aludir a um ponto de evolução 
sem retorno (se é que na história existe alguma coisa com retorno). Não toma-
mos como pomo da discórdia a tese da «singularidade», difundida por Kurt-
zweil400, em A Singularidade está Próxima ou em a Era das Máquinas Espirituais401, 
em que defende que podemos (e, no seu entender, devemos) libertar-nos das 
condições biológicas, e que aproximamo-nos de um ponto histórico-chave, em 
que as máquinas e os sistemas artificiais substituirão os humanos. Max Tegma-
rk, comentando as teses de Kurtzweil explica: “ele defende que seria ainda me-
lhor eliminarmos totalmente o corpo humano e realizar o upload de cérebros, 
criando uma emulação completa do cérebro no software”402.

Será o nosso futuro a configuração ciborgue? Ao ler a literatura produzida 
por autores alinhados com o movimento Transhumanista ou Pós-Humanista, 
perpassa um propósito fundamental: promover as potencialidades mais 
evoluídas, arriscadas e criativas do ser humano. Talvez ainda mais, como 
escreve Antonio Dominguez, esta moda “transforma-se no único projecto 
de salvação laica”403. Salva-nos de quê? Precisamente daquele lastro que nos 
impedia de evoluir mais rapidamente e de muitas vezes andar à volta do 
mesmo sem alcançar verdadeira evolução. Max More, um dos principais 
arautos do movimento, afirma: “ o humanismo tende a confiar exclusivamente 
no refinamento educativo e cultural para melhorar a natureza humana, ao 
passo que os transhumanistas querem aplicar a tecnologia à superação dos 
limites impostos pela nossa herança genética e biológica” 404. O claríssimo 
propósito é humanista ainda, ou seja, levar o ser humano a usar as suas 
mais específicas qualidades para se superar a si mesmo, num sonho quase 
nietzscheano de produzir o Super-Homem. 

399 Em entrevista ao jornal The Guardian, https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/elon-
-musk-cyborgs-robots-artificial-intelligence-is-he-right. acessado em 10/12/2020.
400 kurtzweil, R. (2005). The singularity is near. When humans transcend biology. Vikings. Kurtzweil (1999) the 
age of spiritual machines: when computers exceed human intelligence.
401 Kurtzweil, R. (2005). The singularity is near. When humans transcend biology. Vikings. Kurtzweil (1999) the 
age of spiritual machines: when computers exceed human intelligence. 
402 Tegmark, M. (2029) Life 3.0. Ser-se Humano na Era da Inteligência Artificial. Lisboa: Dom Quixote., p.217
403 Dominguez, A. ( 2019) Transhumanismo. La búsqueda tecnógica del mejoramiento humano. Barcelona: Her-
der., p. 21.
404 More, Max (2013) «The philosophy of Transhumanism» in More, Max & Vita-More, N. The Transhu-
manist Reader: Classical and Contemporary Essays in the Science, Technology, and Philosophy of Human Future. 
Chichester: John Wiley & Sons. , p. 3.
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No conhecido Manifesto Ciborgue, publicado em 1991, Donna Haraway 
não diz só que o ciborgue é uma possibilidade, mas que é agora a nossa 
condição ontológica: “no final do século XX, neste nosso tempo, um tempo 
mítico, somos todos quimeras, híbridos – teóricos e fabricados – de máquina 
e organismo; somos, em suma, ciborgues. O ciborgue é uma ontologia”405. 
Por um lado ficamos configurados por uma realidade de síntese entre 
o natural e artificial em que a fronteira entre o animal e a máquina, entre 
o artificial e o natural, entre a mente e o corpo, e, de um modo geral, as 
dicotomias tradicionais se esvanecem406. Isto sim, é agora o tempo de um 
novo paradigma, não só no conhecimento mas na própria substância do ser 
humano. Não muda apenas a forma do conhecimento mas a própria natureza 
do conhecedor. Nas pretensões transhumanistas, a partir do momento em 
que somos ciborgues, nós não apenas usamos tecnologia: somos tecnologia. 
A tecnologia corresponde a um modo de ser. 

Quer seja uma pessoa como Hugh Herr com as suas pernas artificiais, ou os 
também famosos Neil Harbisson , que tinha uma incapacidade de distinguir 
as cores e a quem foi implantado um aparelho com um sensor, atrás da cabeça, 
que recebe as frequências de luz e transforma-as em frequências sonoras, e as 
encaminha para o cérebro, ou Chris Dancy, carregado de tecnologia que o liga 
a vários dispositivos digitais, ou Moon Ribas, uma artista espanhola ciborgue 
que dança enquanto sente sismos através de implantes que tem nos seus pés, 
e tantas outras pessoas que por razões cientifico-experimentais ou estéticas 
entram na categoria de ciborgues, o que alcançaram foi um melhoramento 
das suas capacidades, da sua sensibilidade, da sua performance. Ser ciborgue 
não é apenas uma fantasia da ficção científica. Há razões para ficarmos 
preocupados? Não é esse um caminho de melhoria?

Há aqui uma certa dose de aventura, de desafio e de pensar que condições 
futuras teremos enquanto sujeitos e enquanto espécie. De algum modo, 

405 Haraway, D. (2009), «Manifesto ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo socialista no final do século 
XX» p. 37. In Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. Organização e tradução de Tomaz Tadeu – 
2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora. 
406 “A cultura  high-tech contesta – de forma intrigante – esses dualismos. Não está claro quem faz e quem é 
feito na relação entre o humano e a máquina. Não está claro o que é a mente e o que é o corpo em máquinas 
que funcionam de acordo com práticas de codificação.” Haraway (2009), p. 91. Grande parte deste texto 
estende-se por uma argumentação de refentes tipicamente feministas,  em que se valoriza a ambiguidade da 
identidade sexual do ciborgue. Não aprofundamos essa vertente dos argumentos da autora. 
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poderia ser uma espécie de literatura de viagem. O termo ciborgue, aliás, foi 
usado pela primeira vez em 1960, por Clynes e Kline, num artigo sobre as 
condições futuras de viagens espaciais. A imaginação futurista dos autores 
descrevia um conceito de síntese que permitiria viagens extraterrestres. 
Em grande parte, esse desafio para permitir viagens de longa duração e 
de condições de vida inadequadas para as condições fisiológicas dos seres 
humanos, utilizando tecnologia incorporada é uma hipótese. É certo que já 
colocámos robôs na superfície de Marte, sem ser necessário algum ciborgue. 
No entanto, é sob o signo da possibilidade da viagem, mas deste vez para 
fora  de nós que foi criada a palavra. Na altura projetava-se uma solução 
para compensar as debilidades da biologia “normal” constitutivas do seu 
humano. Agora, ainda que movida por desafios diferentes, a evolução 
ciborgue encaminha-se para um aperfeiçoamento das nossas capacidades 
iniciais. Trata-se de ampliar as nossas capacidades. 

Melhoramento humano – o que fazer para melhorar

Pode haver um procedimento farmacológico de melhoramento moral, em 
particular usando o neurotransmissor Oxitocina (a “hormona do amor e da 
felicidade”), que produz em nós um aumento dos sentimentos de simpatia 
e empatia (para além da função específica no corpo feminino durante o 
processo de parto e da amamentação) bem como, em certa medida, uma 
maior propensão para baixar os níveis de medo do outro, e permitir uma 
relação de maior confiança. Só por isto, esta hormona que existe de modo 
natural no nosso corpo, segregada no hipotálamo, leva-nos a refletir sobre 
a química nas relações, não só amorosas, mas sociais em geral. Outro 
neurotransmissor como a serotonina (ou ainda a dopamina), normalmente 
prescrito medicamente a doentes com problemas de ansiedade e depressão, 
tem um efeito (entre outros) de promover um espírito mais cooperante.

Afinal, parece que o comportamento moralmente correto pode depender de 
factores químicos e do seu efeito no nosso cérebro. A oxitocina, cujo nível pode 
ser aumentado através de atividades tão naturais como o contacto físico (um 
abraço, uma carícia…) ou pelo estímulo sexual, pode ser também administrado 
por via de um spray nasal, que atua mais rapidamente no cérebro, além de poder 
ser aplicado em momentos específicos e escolhidos por técnicos e usuários. 



222

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

Imagine-se o efeito social positivo de uma distribuição e aplicação massiva 
em toda  a população. A solução de grande parte dos problemas pessoais e 
sociais poderia ser resolvido através da ativação destes neurotransmissores. Já 
não fariam falta nem as lições de moral dos nossos pais e educadores nem o 
“cházinho” das nossas avós (é interessante notar que se diz, tradicionalmente, 
avós e não avôs, sendo a função desse tipo de ações normalmente atribuídas 
mais às mulheres do que aos homens). Bastaria uma distribuição global e 
teríamos melhores índices de comportamento moral. Como referem Savulescu 
e Persson, “numa população com elevados níveis generalizados de oxitocina, o 
aumento da confiança parece corresponder ao aumento da confiabilidade”407. 
Há hormonas que promovem o bem estar, e deste modo, valorizam 
comportamentos pessoais e sociais mais éticos? «Make love, not war» pode 
ter, deste modo, uma efetiva razão de ser (os bonobos sabem disso há muito)  e 
os dados experimentais das neurociências estão, de algum modo, a confirmar 
esse fantástico potencial do envolvimento amoroso.

Também não é necessária grande ciência para saber que as frustrações 
normalmente dão maus resultados. Se existir uma possibilidade real de 
tornar o ser humano mais “humano”, mais ético, através de uma toma de um 
comprimido, não deveremos apostar nesse tipo de intervenção? É claro que 
há à partida objeções sérias a enfrentar: seria universal? Seria obrigatória a sua 
toma? Seria legítimo difundir através de uma diluição na água da rede pública? 
Mas, pensemos apenas nas vantagens e nos resultados positivos, como é regra 
da ética consequencialista. Em primeiro lugar, seria uma vantagem social? 
Peter Singer aborda essa problemática num artigo “Estamos preparados para 
a «pilula da moralidade»: “se a investigação cerebral em curso mostra que há 
diferenças bioquímicas entre cérebros de quem ajuda terceiros e os dos outros, 
poderá isto levar a uma «pílula da moralidade» - um fármaco que torne mais 
provável que ajudemos nos outros?”408. Esta questão deixa-nos em mãos 
dois tipos de problemas: primeiro: se somos determinados bioquimicamente 
no nosso comportamento, seremos responsáveis pelas nossas atitudes e 

407 Savulescu e Persson, 2012, p.3.
408 Singer, Peter (2018) Ética no Mundo Real. Lisboa: Edições 70, p. 43. Não problematizamos aqui, neste texto, 
a questão da efetiva “melhoria moral” através de efeitos químicos, que é um outro assunto. Nem sequer vamos 
ao fundo da questão que esse temática levanta, pois a questão de se saber o que é moralmente um progresso. 
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seremos verdadeiramente livre nas nossas decisões?; em segundo lugar: será 
moralmente aceitável uma modificação do nosso temperamento a partir de 
“fora”, em que “fora” quer dizer qualquer ação que não parta da própria 
consciência de cada indivíduo? Mas, se vamos estar à espera que todos e 
cada um tenha consciência, bem podemos ficar eternamente à espera. E outra 
questão: se podemos melhorar a vida da sociedade, será legítimo não o fazer? 
Melhorar não será uma opção boa em si mesma? 

Será assim? Poderemos artificialmente modificar para melhorar o ser 
humano? As razões que assistem ao biomelhoramento moral podem 
ser encaradas como uma proposta com valor indiscutível? Se se trata de 
«melhoramento», por que não aceitar de modo pacífico? Qual o receio? 
Haverá que valorizar as atitudes de resistência face à evolução por parte 
dos conservadores? O que há para valorizar conservando, se sabemos que 
somos imperfeitos e que podemos tornar-nos melhores? Não será um valor 
positivo, em si, o melhoramento? Assusta-nos o biomelhoramento tanto no 
seu lado farmacológico como de manipulação genética. Talvez ainda mais 
este último aspecto do que o primeiro. Poderemos raciocinar e defender que 
a nossa evolução conduz efetivamente a um estádio moral mais avançado, à 
semelhança do que se passa em termos ontogenéticos, ou, numa linha otimista, 
“iluminista”, defendida por Steven Pinker e outros, quando sustentam que, 
efetivamente, há evolução moral, embora esta não esteja inserida numa 
ordem teleológica, criacionista ou pre-destinada. O progresso tem acontecido 
devido ao progresso do conhecimento, da organização económica (Adam 
Smith insistiu nisso, mas muito pouca atenção que tem merecido esse aspeto 
do seu pensamento), da ciência e da tecnologia. É isso que leva Pinker a 
escrever: “o PIB per capita está correlacionado com a longevidade, a saúde, 
e a nutrição. De uma maneira menos óbvia, aquele índice corelaciona-se 
com valores éticos elevados como a paz, a liberdade, os direitos humanos e a 
tolerância”409. Na senda desta argumentação, é o progresso do conhecimento 
que cria melhores condições de vida, e não há razões para desconfiar que o 
progresso é inimigo da moral, muito pelo contrário. 

O melhoramento humano pode ser feito por outra via que não a farmacoló-

409 Pinker, 2018,p.119.
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gica ou a manipulação genética, mas por via  de uma intervenção tecnológica 
acoplada ao corpo humano e que se torna mais inquietante quando ela afeta 
uma das áreas com as quais associamos mais a nossa identidade, que é o cé-
rebro. Ter um implante mecânico “simples” como um pacemaker não nos le-
vanta (a quase todos) dilemas éticos, mas ter um chip introduzido no cérebro, 
que permita, por exemplo, aumentar a memória, impedir ativações de circui-
tos neuronais (como a tecnologia utilizada cirurgicamente em tratamento de 
doença de Alzheimer), ou comunicar telepaticamente com computadores ou 
mesmo outros cérebros, já é uma realidade que nos assusta. Porque? Não se 
trata de concebermos ter uma perna de pau, como o personagem da história 
do Peter Pan, o famoso Capitão com o seu Gancho na extremidade do braço, 
a substituir-lhe a mão decepada. Não podemos dizer que uma perna de pau 
não seja um aparelho interactivo, mas é-o em pequeno grau (mas será apenas 
uma questão de grau o que nos perturba?). Ter um implante que substitua 
um órgão ou parte do corpo de modo não aumentativo parece não ferir a 
nossa sensibilidade, mas quando mexe com “capacidades” que possam apro-
ximar-nos da ideação de um super herói, o caso é diferente.

 Já é relativamente comum a técnica que permite fazer com que uma pessoa cega 
veja, através de implantes retinais, ou que um surdo oiça, através de implantes 
cocleares. Mas hoje a capacidade tecnológica vai mais longe e permite que uma 
prótese como um braço ou uma perna mecânica (mas com forte componente 
eletrónica e com suporte digital) seja controlada através de interfaces cérebro-
máquina, já com próteses neuronais situados em zona intracraniana (por 
alguma razão faz-nos mais impressão os elétrodos colocados no interior do 
crânio do que se estiverem implantados do lado de fora, como se isso fizesse 
alguma diferença substancial, o que não tem importância nenhuma…). Neste 
momento a interação cérebro-máquina nem precisa de incidir sobre um 
pedaço de matéria mecânica e eletrónica dentro do corpo, mas pode existir 
controlo do cérebro sobre um mecanismo exterior, com é o caso do controlo 
de um exoesqueleto. Ficou famoso um espetáculo (?!) de um tetraplégico, 
na abertura do campeonato mundial de futebol realizado no Brasil em 2014, 
dando um pequeno pontapé numa bola, utilizando um enorme aparelho 
mecânico controlado pelo jovem através de um gorro repleto de elétrodos 
capazes de descodificar os estímulos neuronais, produzido pelo brasileiro 
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Miguel Nicolelis. Foi uma espécie de artefacto semelhante à “armadura” do 
Robocup, mas comandada diretamente pelo cérebro de uma pessoa e não 
pelos seus dedos, braços e pernas. Nicolelis explica no seu livro O Verdadeiro 
Criador de Tudo410 como conduziu a experiência intitulada o projeto andar de 
novo relatando que as primeiras experiências foram conduzidas através de 
realidade virtual. O aspecto interessante, neste contexto, é que os pacientes 
criavam um avatar em certas ações “experimentando a vívida sensação de 
terem novamente as pernas que se moviam”411, ou seja, o mais importante é o 
que se passa na mente. Que a mente depois consiga transportar isso que sente 
vividamente para um cenário partilhado ou consiga projetar num aparelho 
exterior, é que volta a colocar a questão ética no seu cerne mais perturbador. 
É quase como se pudéssemos ir para dentro da mente de uma pessoa. 

Desde o que já existe em termos de tecnologia incorporada, até àquilo que 
se projeta atualmente como possível, vai apenas um passo na ampliação de 
capacidades corporais e resolução de detalhes mais ou menos fisio-biológicos, 
como a alimentação e a comunicação. Mas trata-se de um detalhe tecnológico 
apenas e não um salto no desconhecido ou no devaneio ficcional. Existindo 
já experiências concretas, aplicações utilizadas em ambientes de investigação 
científica e em laboratórios tecnológicos, cada vez nos acercamos mais da 
vulgarização (ou, na expressão de Arendt, da banalização, ou seja, quando já 
nada causa espanto ou asco) da ciborguização do humano.

Se nos perguntarmos o que teríamos contra poder passar a ver, se fossemos 
cegos, ou ouvir, se fossemos surdos, ou andar se estivéssemos tetraplégicos, 
quem diria que não seria uma excelente evolução? Se permitirem aumentar as 
nossas capacidades físicas, poucas pessoas adoptariam uma postura crítica, 
à excepção de alguns fundamentalistas. Mas há uma outra questão, que não 
se centra apenas numa intervenção terapêutica, que é uma das facetas do 
desenvolvimento tecnológico humano. Não se trata de restaurar um órgão 
ou função perdida. Trata-se de um “acrescento”. Por exemplo, o assumido 
cyborg Kevin Warwick implantou debaixo da pele chips que lhe permitiam 
abrir portas, ligar e desligar lâmpadas etc. Mas há tecnologias que são mais 

410 Nicolelis, Miguel (2020) O Verdadeiro Criador de Tudo. Como o Cérebro Humano esculpiu o Universo como nós 
o conhecemos. São Paulo: Planeta. (utilizámos a versão e-book, pelo que não podemos assinalar a página da 
citação, mas apenas o capítulo onde se encontra). 
411 Idem, ibidem, capítulo IV (46%) 



226

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

do que mero show-off tecnológico, como aquelas que são alojadas no cérebro 
e que podem ser mais do que tecnologia de restauro de funções cognitivas 
danificadas. Tecnologia como a DBS (deep brain stimulation) permite atenuar 
efeitos de pessoas com a doença de Parkinson, o que implica um movimento 
de agir de fora para dentro de cérebro, mas também há tecnologia cada vez 
mais desenvolvida que permite o contrário, que o cérebro comunique (dê 
informação) com sistemas computacionais e mesmo que possam comunicar 
com outros cérebros412. Já não estamos, pois, no registo fácil do que 
pensávamos serem dois mundos paralelos.

O ciborgue pode passar a ser mais do que o ser imaginário do Exterminador 
Implacável  e é muito pouco provável que o cenário distópico associado à 
ficção científica desse género seja algo plausível. A verdadeira questão ética 
não tem a ver com a relativa “inconsciência” de desenvolvermos tecnologia 
que depois não controlamos e que se pode virar contra nós. Há algo muito 
mais problemático, sob o ponto de vista ético. E isto se pode ainda complicar 
mais se colocarmos a hipótese de ter uma intervenção no sistema límbico e 
não apenas no córtex, o que possibilitaria invadir a esfera das emoções. Para 
onde vamos?

Inquietações éticas – o que restará do sujeito moral

Não problematizamos aqui, neste texto, a questão da efetiva “melhoria moral” 
através de efeitos químicos, que é um outro assunto. Nem sequer vamos ao 
fundo da questão que essa temática levanta, pois a questão de se saber o que é 
moralmente bom é mais complexo do que a abordagem permite equacionar. A 
questão do mal moral, por exemplo, é um problema ético mais vasto e implica 

412 “também há pesquisas sobre comunicação cérebro a cérebro, incluindo grandes investimentos na área 
da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada na Defesa (DARPA) nos USA, mas num laboratório de pes-
quisa universitário, investigadores da Universidade de Washington criaram um sistema que representa um 
interface cerebral não invasivo de humano-para-humano, permitindo que uma pessoa envie um sinal ce-
rebral via internet, para controlar os movimentos das mãos de outra pessoa num local diferente” Barfield, 
W. & Williams, A. (2017) «Cyborgs and Enhancement Technology» in Philosophies 2017, 2, 4; doi:10.3390/
philosophies2010004 acedido em www.mdpi.com/journal/philosophies, em 10-12-2020. Há uma quase in-
findável fonte de base científica sobre estas matérias. Uma obra coletiva de referência sobre o assunto, com 
reflexões filosóficas, é : Agar, N. (2014) Truly Human Enhancement: A Philosophical Defense of Limits; MIT 
Press: Cambridge, MA, USA. Além disso, como se pode depreender do texto citado, os interesses militares 
no melhoramento humano levantam enormes preocupações, tanto mais que, por razões óbvias, alguma da 
informação pode escapar-nos. Outra área de investigação e desenvolvimento em que a ciborguização é vista 
com particular interesse é a da ciência e industria espacial, afinal, como quando tudo começou. Por exemplo, 
Szocik ,  Wójtowicz , Rappaport & Corbally (2020) «Ethical issues of human enhancements for space mis-
sions to Mars and beyond» in Futures , vol. 115 
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uma reflexão bem mais pormenorizada. Podemos, eventualmente, melhorar 
o ser humano, mas podemos também piora-lo? O otimismo tecnológico 
por vezes obscurece as questões de fundo. A dimensão do contexto pode 
explicar, em grande parte, a nossa tendência para o comportamento imoral. 
Pense-se na perturbadora experiência realizada por Zimbardo, relatado em 
The Lucifer Effect, em que se revela como pessoas “boas” têm comportamentos 
“maus”413, na qual se conclui que a dimensão de dinâmicas sociais específicas 
podem levar as pessoas “boas” a praticar tortura e humilhação. Há muitas 
explicações, até científicas, que procuram dar também conta desse lado 
mais escuro da nossa personalidade414. Poderá a tecnologia corrigir essa 
condição, que a tradição teológica cristã chama de pecado original? Mas, sem 
equacionar a solução química, podemos conceber a intervenção tecnológica 
para alterar (e prevenir) o nosso comportamento imoral? Sabendo quais as 
áreas cerebrais envolvidas em respostas de agressividade, seria possível 
imaginar um mecanismo artificial que atuasse no sentido de impedir a 
ativação da sua atividade e repusesse um estado de espírito mais calmo e 
racional. Já há experiências de utilização deTIS (estimulação por interferência 
temporal) em cérebros de ratos. Alargar a sua aplicação aos humanos é muito 
problemática. Como diz Jack Lewis :

“a questão é, se um dispositivo da TSI portátil – num chapéu – chegasse 
ao mercado em 2025, compraria um? (…) Uma pequena quantidade de 
orgulho, gula, luxuria, preguiça, avareza  e ira é adaptativa. A última 
coisa que queríamos fazer é arriscar eliminar completamente estes 
comportamentos. Depois, existem os riscos associados com a intervenção 
criminosa – por exemplo, o assalto às TIS das outras pessoas para interferir 
com os seus modos de funcionamento habituais. Como lidaríamos com 
vírus informáticos que reprogramassem as nossas TSI (…)?”415

413 Zimbardo, Philip (2007) The Lucifer Effect. How good people turn evil. London: Rider.
414 Um bom exemplo, é a obra de Jack Lewis: A Ciência do Pecado. Lewis, J. (2019) Porto Salvo: Edições Saída 
de Emergência. A literatura de ficção aborda também essa problemática, desde as tragédias gregas do pe-
ríodo clássico até à produção literária do século XXI. Só a obra de William Golding O Deus das Moscas daria 
uma discussão interminável sobre a tendência natural do ser humano para formas de comportamento cruel 
e tribal. Também a tese de Joshua Greene  em Moral Tribes descreve uma prática de fixação de valores em 
torno dos interesses “egoístas” de grupo. Vide Green, Joshua (2014) Moral Tirbes. Emotion, Reason, and the gap 
between us and then. London: Atlantic Books.
415 Lewis (2019), p. 248. É interessante notar como a tese do equilíbrio das virtudes, em que a sua validade 
não é válida nem no seu máximo, nem no seu mínimo, foi defendida por Aristóteles, frisando a importância 
do meio termo. Apenas a prudência, para o filósofo ateniense do século IV a.c. poderia ter um valor absoluto.
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É certo que podemos aperceber-nos de uma estratégia ainda mais inquietante: 
“a agenda do progresso tecnológico é outra. Não quer ouvir as vozes interiores: 
Quer controlá-las”416. Também em 21 Lições para o Século XXI Harari escreve 
algo que levanta as maiores das angústias: “a atual revolução tecnológica e 
científica sugere não que indivíduos e realidades autênticos possam ser ma-
nipulados por algoritmos e câmaras de televisão, mas que a autenticidade 
é um mito”417 Harari (2028ª), p. 287. Esta transformação, se se tratar de um 
facto, altera completamente o nosso sentido de responsabilidade, de atenção, 
de cuidado, de identidade. Aliás, como adianta o autor, “a nossa identidade 
é uma ilusão complexa criada por redes neuronais” Harari, (2018ª), p. 289. Aí 
esvaziava-se por completo a noção de pessoa, de consciência, de individuali-
dade, de decisão, de responsabilidade. Tudo aquilo que nos torna humanos, 
ficaria esvanecido, perder-se-ia na névoa, talvez aquela de que Broncano nos 
fala em Sujeitos na Neblina. No entender deste filósofo espanhol, de algum 
modo, a natureza humana está e estará sempre envolta numa névoa. É algo 
a que não pudemos escapar, pois não somos nem totalmente transparentes 
nem totalmente opacos418.

Os grandes problemas éticos que teremos que enfrentar não estão numa 
perda, numa redução do humano. Podemos equacionar questões de três 
tipologias diferentes. 1) a coisificação do humano; 2) o risco social de excesso 
de controlo e de manipulação a que estaremos sujeitos, com todos os perigos 
de exclusão, e 3) o desaparecimento da identidade que possibilita a autoria 
da vida de cada um de nós.

Quanto ao primeiro aspecto, coloca-se um problema de deixarmos de ter 
um estatuto ideal e cultural de pessoa, pois a eventual amalgama (a fusão de 
que falámos) que fará parte do nosso corpo, acaba por colocar um problema 
sério à nossa constituição. Gillett coloca esse questão em «Cyborgs and moral 
identity»: “Em geral o problema é: «que mudança num objecto resulta numa 

416 Harari, 2018, p.407.
417 Harari, 2018a, p.287.
418 Broncano, F. (2013) Sujetos en la Niebla. Narrativas sobre a Identidade. Barcelona: Herder. As últimas frases 
do livro são sugestivas: “A história humana configura as identidades construindo objectos que transformam 
o mundo: máscaras, extensões do corpo numa espécie de agência protésica que usa a realidade para cons-
truir mais realidade e mente para reproduzir mais mentes. As identidades são imaginadas porque antes são 
pedaços do mundo onde se depositam os sonhos” (p. 258).
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diferença metafísica para que tenhamos um objecto diferente (ou tipo de 
objecto) daquele que tínhamos quando começámos»? Serei ainda o agente 
moral a quem as pessoas reconhecem e reagem comigo quando eu escrevo 
o meu diário, uso o computador… (…) Seria eu mesmo ainda se o meu 
cérebro fosse guiado em grande medida por um dispositivo que simulasse 
perpetuamente o meu eu jovem adulto?” 419

A questão é: se eu for um aglomerado de peças, substituíveis quando 
ultrapassadas, reparadas quando estragadas, quando uma grande parte de 
mim (uma parte substancial) for constituída por “peças” diversas, o que serei 
eu? Gillett evoca um paradoxo, o paradoxo de Sorites, para colocar o problema: 
num amontoado de partes semelhantes, uma das partes não faz a diferença, 
pois um grão de areia a mais ou a menos não faz a própria praia. No fundo, o 
que está em causa é mais simples de ser compreendido através da historieta 
do Barco de Teseu. O paradoxo é conhecido e descreve-se assim: o barco do 
navegador grego Teseu ao navegar vai sendo obrigado a mudar as tábuas 
que o compõem e que foram apodrecendo e deteriorando-se, a ponto de as 
mudar todas, uma a uma, cada uma de sua vez, à medida que for necessário. 
Será ainda o mesmo barco aquele que chegou ao seu destino?420 Por analogia, 
coloca-se a mesma questão? Se eu tiver uma perna artificial, de pois os braços, 
os olhos, os ouvidos, a memória, etc, etc., serei ainda eu? 

O segundo aspecto prende-se com a equidade da transformação dos sujeitos. 
Uma vez que há vantagens para os que puderem ter os implantes, não 
correremos o sério risco de haver a constituição de uma espécie de elite que 
tem acesso e outros cidadão não tenham essa sorte? E será legítimo ter tantas 
e tão vantajosas diferenças produzidas tecnologicamente que terão os que 
forem ciborgues? Mesmo um defensor acérrimo do projecto da ciborguização 
como é Kevin Warwick levanta a questão: “Devemos deixar claro que com 
uma memória extra, recursos matemáticos altamente avançados, incluindo 
a capacidade de conceber em muitas dimensões, a capacidade de sentir o 

419 Gillett, G. (2006) «Cyborgs and moral identity» in Journal of Medical Ethics , 32, p. 79. . doi:10.1136/
jme.2005.012583
420 Thomas Hobbes colocou ainda um outro problema: se pudéssemos juntar as peças velhas e construir 
com elas um segundo barco, qual deles seria o barco de Teseu? Cf. De Corpore , acessível em https://archive.
org/details/englishworkstho21hobbgoog . 
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mundo de muitas maneiras e comunicar apenas por sinais de pensamento, 
esses ciborgues serão muito mais poderosos, intelectualmente, que os 
humanos”421. É claro que, como já sucede com atletas que têm próteses 
especiais, algumas pessoas terão à partida vantagens tecnológicas que lhes 
poderão dar uma situação privilegiada. Dito na primeira pessoa, nas palavras 
de Enno Park, que se considera um ciborgue, “implantes que funcionam 
melhor que os nossos sentidos e habilidades naturais e humanas colocam o 
próximo problema ético: a inclusão e o problema social”422, ainda que, na sua 
opinião o problema seja do foro político e não do mundo tecnológico (como 
se uma coisa não tivesse a ver com a outra…!). Aliás, a oferta comercial destes 
avanços tecnológicos vão  obrigar a colocar-nos questões de ética empresarial 
tremendos, como mostraram Pelegrin-Borondo, Arias-Oliva, Murata & 
Souto-Romero423. Aliás, como adverte Harari em Homo Deus, possivelmente 
“a maioria dos seres humanos não será aperfeiçoada”424.

O terceiro aspecto é o mais complexo e concerne a um dos problemas centrais 
de qualquer abordagem em ética e é conhecido como o problema da agência, 
ou seja, sobre quem decide, em que condições decide, que liberdade tem e 
que responsabilidade lhe pode ser imputada. Este ponto é mais complicado 
porque se houver intrusão de o quem quer que seja, um agente externo, uma 
sistema de Inteligência Artificial, ou o que for, mana completamente o que 
concebemos que seja a nossa capacidade de escolher livremente, de assumir 
individualmente as nossas escolhas e de podermos ser apenas um mecanismo 
que decide o que a programação o induzir a fazer. Poderemos interrogar-nos 
sobre quem é de facto o agente em nós que decide, que projecta, que assume 
o comando das nossas escolhas e das nossas acções. Não se trata apenas de 
acontecimentos em nós, mas antes de acções do sujeito. Esse é provavelmente 
o dado mais perturbador: quando em nós, - e pensamos sobretudo na nossa 
identidade mental, com a qual tomamos as nossas decisões morais -, houver 

421 Warwick, K.(2003) «Cyborg Morals, cyborg values, cyborg ethics» in Ethics and Information Technology, nº 
5, Kluwer Academic Pub. September 2003. https://doi.org/10.1023/B:ETIN.0000006870.65865.cf
422 Park, Enno () «Ethical Issues in Cyborg Technology: Diversity and Inclusion» in Nanoethics (2014) 8:303–
306. https://doi.org/10.1007/s11569-014-0206-x
423 Pelegrin-Borondo, Arias-Oliva, Murata & Souto-Romero (2029) « Does Ethical Judgment Determine the 
Decision to Become a Cyborg?» in Journal of Business Ethics (2020) 161:5–17 https://doi.org/10.1007/s10551-
018-3970-7
424 Harari,  Yuval N (2018) Homo Deus. História Breve do Amanhã. Amadora: Elsinore., p. 386.
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um conjunto de partes artificiais, que Eu (o todo) ficará como imagem do 
agente responsável, autónomo e livre? Receia-se que quando existir uma 
quantidade importante no nosso cérebro (e não só), já não seremos bem nós, 
mas algo em nós, um pedaço de sílica ou o que for, em quem delegámos uma 
parte da nossa identidade. No entanto, como bem viu a questão Fernando 
Broncano em A Melancolia do Ciborgue, “a situação aparentemente paradóxica 
é que a agência técnica não é e menos qualidade que a individual através da 
ferramenta, mas inclui uma espécie de agência delegada nos artefactos”425. 
Ou seja, ainda que auxiliados por qualquer componente tecnológica seremos 
nós a decidir e a assumir as nossas escolhas e as nossas ações. 

O que deve ser pensado é que a noção de nós, de Eu, da nossa identidade, 
quando nos perguntamos se no futuro seremos ainda éticos, é a questão mais 
funda, que sempre atravessou a história cultural humana: quem somos nós? 
E que não restem dúvidas – tanto antes como agora, a pergunta é complexa 
e a resposta muito difícil. Provavelmente incompleta, repleta de crenças, de 
receios, de fantasmas. Também teremos que nos interrogar sobre o que é um 
ciborgue, porque se for um “homem melhorado”, como diz Silvina Catuara 
Solarz426, talvez seja “muito barulho para nada”. Pode inclusivamente ter um 
carácter ancestral. A afirmação de J. Ignacio Latorre é bem elucidativa: “um 
ciborgue equivale à exaltação do ego”427. Algo que eleva a nossa condição. 
Não que sejamos uma espécie de Homo Deus, como adivinha Harari, mas 
teremos que evoluir para algum lado, para alguma configuração nova. 
Perder o fator humano pode, ainda que paradoxalmente, ser um benefício, se 
pensarmos nele como algo que sempre significou risco, uma falha, opções 
irracionais, desvios ou desvarios, movidos por influências obscuras, erros, 
tendências suicidas, até, atos involuntários, loucuras e outras “enfermidades 
da alma”. 

Teremos respostas éticas adequadas para abordar estes problemas? 
Provavelmente temos que reinventar as nossas teorias éticas. Como advertiu 
Pere Ruiz Trujillo, e sobretudo a pensar em tecnologias que podem ter uma 

425 Broncano, F (2009) La Melancolia del Ciborg. Barcelona:Herder.
426 Catuara Solarz, Silvina (2018) Cyborgs. A fusão de mente e máquina. Lisboa: Atlântico Press.
427 Ignacio Latorre, J. (2020) Ética para Máquinas. Barcelona: Ariel, p. 156.



232

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

actuação mais subtil e menos “visível”, como são as nanotecnologias, não 
podemos ter que ser criativos, utilizar a nossa versatilidade e deixar caminhos 
rígidos e uniformes. Por isso advoga que “se o que se trata é de propor 
uma via geral para as nanotecnologias como um todo, temos que recorrer a 
algum tipo de articulação de todos eles [o autor refere-se aos modelos éticos 
tradicionais]428. 

Se pensarmos numa melhoria moral permitida por um mecanismo artificial 
(e não conduzida através do moroso e complicado e nem sempre eficaz 
processo educativo) que nos impedisse de ter comportamentos violentos, 
prevaricadores, algo parecido com um sistema de controlo de trafico 
automático que nos impede de embater com o nosso veículo no carro da 
frente ou de atropelar um peão, não seria esse um caminho de progresso 
ético? 

Há algo que, no entanto, deveremos pensar: mais do que inibições de 
comportamentos, de concerto de atitudes, de cumprimento de preceitos, 
em ética teremos sempre que considerar uma vertente mais positiva: vamos 
poder melhorar através de um artefacto a nossa preocupação com os 
outros, a nossa vontade de ajudar, a nossa simpatia, o respeito por si e pelos 
outros, a solidariedade, a compaixão, a “vergonha na cara”, a generosidade, 
e a delicadeza, a poderosa sensação de alegria, no sentido espinosiano? O 
intrigante mundo dos afetos, sobretudo dos afetos ativos, ainda tem muito 
para nos desafiar. Há ainda um mundo gigantesco de desafios éticos a 
aproveitar da história da ética e da extensíssima escola da melhor tradição de 
reflexão sobre o assunto fundamental: o que faz de nós humanos?

428 Ruiz Trujillo, Pere (2020) Ética de las Nanotecnologias. Barcelona: Herder.
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Introducción

Entendiendo la palabra ética desde su origen griego <<ethos>>, entendemos 
ética como “el lugar dónde se vive”, que más tardío pasaría a significar también 
“el modo de ser o costumbre”. A veces, se entiende la ética como aquello que es 
o no moral, sin embargo son dos cosas diferentes.

La ética no es más que la aplicación de la moral y la moral sería el conjunto 
de valores dados en una sociedad, comunidad o grupo que se adquieren 
en el proceso de enculturación y socialización. Por tanto, algo puede ser 
moralmente correcto sin necesidad de ser ético. Pero lo ético siempre tendrá 
que ser lo moralmente correcto. 

Por ejemplo, robar. Robar, robar en nuestra sociedad no es ético ni moralmente 
correcto, pues incluso está castigado penalmente. Sin embargo, en nuestra 
sociedad a veces se justifica robar alimentos para poder dar de comer a los 
hijos. Es un valor que se va aceptando en un grupo o comunidad. No es ético, 
pero en ese grupo ya es moralmente aceptable. 

Giner (1992: 23) defendía que se estaba dando una sustitución del bien 
cómo por el interés general, entendiendo el bien común como algo previo al 
individuo y el segundo como fruto de las negociaciones entre individuos.

De esta forma los valores cambian en función de en qué colectivo nos 
encontremos, pero llegará a ser ético lo que el colectivo con mayor poder e 
influencia para imponer su opinión.
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Según Bijker (2005: 4):

“los límites entre tecnología y ciencia, sociedad, política, etc. son 
contingentes y variables (…) será útil distinguir tres niveles de significado 
en la palabra “tecnología”. En el nivel más básico, “tecnología” refiere a un 
conjunto de objetos físicos o artefactos, tales como computadoras, autos, o 
máquinas para votar (nótese el sesgo de género) (Wacjman, en prensa). En 
el siguiente nivel, también se incluyen actividades humanas, tales como 
en “la tecnología de voto electrónico”, donde también se hace referencia 
al diseño, la fabricación y el manejo de este tipo de máquinas. Finalmente, 
y más cercano a su origen griego, “tecnología” refiere a conocimiento: se 
trata tanto de aquello que la gente conoce como de lo que hace con las 
máquinas y los procesos de producción relacionados”.

Además, la renovación y la adaptación de la intervención profesional a los 
cambios tecnológicos, no son menos que la adaptación a los cambios sociales, 
y es por ello que también debe darse en base a una ética que garantice los 
derechos de las personas.

Problemas éticos de la tecnología.

Todos los cambios, sean cuales sean en la vida cotidiana de las personas, 
puede ejercer un efecto negativo en las mismas. La tecnología no es una 
excepción de ello. De hecho, Bijker (2005: 5) propone que 

“La visión clásica de la tecnología implica una concepción determinista 
a propósito de la relación entre tecnología y sociedad. El determinismo 
tecnológico comprende por lo tanto dos elementos: sostiene que 1) la 
tecnología se desarrolla autónomamente, siguiendo una lógica interna que 
es independiente a las influencias externas; y 2) que la tecnología configura 
a la sociedad a partir de su impacto económico y social”.

En suma, Núñez (2018: 7) defiende que “dentro de la matriz marxista los 
problemas de la ciencia y la tecnología se examinan en relación con la 
problemática social más amplia que les da sentido, en particular sus nexos 
con las variables económicas y políticas”.

Para nosotros, la tecnología tiene unas ventajas y unas desventajas, entre las 
cuales destacamos las siguientes.
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de la tecnología, 
desde un punto de vista ético.

Ventajas 1. Permite la comunicación entre personas que están a distancia.
2. Permite el ahorro de tiempo en desplazamientos hasta lugares 
para obtener información, así como herramientas de trabajo más 
rápidas y precisas.
3. Permite a las empresas tener menor número de personas tra-
bajando, gracias a la maquinaria de inteligencia artificial.

Desventajas 1. Es fácil suplantar identidades o crear unas nuevas, para obte-
ner beneficio propio, infringiendo normas comunitarias y leyes.
2. No todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías, por 
tanto crea más desigualdad y exclusión social.
3. Se da una mayor tasa de desempleo, puestos de trabajo que 
ocupaban anteriormente las personas, ahora lo hacen máquinas.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Apreciaciones para un futuro tecnológico.

Sería importante para un futuro, tener en cuenta las desventajas que la 
tecnología crea, para tratar de regularlas y corregirlas en la medida de lo 
posible.

Esto podría ser con la modificación de los códigos deontológicos existentes, 
de cualquier profesión, añadiendo puntos que tenga en cuenta el uso de las 
tecnologías así como las consecuencias de dicho uso.

Podrían crearse normas dentro de las empresas e instituciones que velen por 
una buena praxis en cuanto al uso de las tecnologías.

Así como también es importante la creación de políticas sociales y leyes que 
regulen este buen uso.

Núñez (2000: 59) hace un revisión del Informe Mundial sobre la Ciencia 
(UNESCO, 1996) y otros ensayos sobre prospectiva tecnológica (Salomón, 
1996; Cassiolato, 1994; Herrera, 1994), lo que le permite identificar algunas 
tendencias relevantes del desarrollo científico y tecnológico contemporáneo. 
Entre las que se recoge el siguiente punto, el cual nos gustaría destacar:
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“Existen áreas del futuro o tecnologías clave (o críticas) que son aquellas 
sobre las que los países industrializados orientan actualmente su I+D 
industrial. En ellas convergen el “market pull” y el “technology push”. 
Estas son las tecnologías de la información y las comunicaciones (los que 
continuarán ocupando un lugar primordial); los componentes eléctricos 
y electrónicos; la biotecnología y productos farmacéuticos; los nuevos 
materiales, el transporte, la energía y el medio ambiente”.

Sin duda, el concepto de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), es 
sin duda uno de los conceptos que debemos de tener en cuenta si queremos 
hablar de tecnología. 

Sin embargo, yo estos conceptos los utilizaría también en el ámbito ético. 
Investigación sobre la incidencia en los valores y la ética de las tecnologías, 
desarrollo de documentos que recojan la buena praxis sobre las tecnologías 
y la innovación, ya que esta moral debería de estar en constante revisión, 
conforme se avance en el tiempo.

En una sociedad del conocimiento en la que la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico y la innovación son activos esenciales para el 
progreso y el crecimiento económico sostenible, cobra especial relevancia la 
integridad científica como valor inspirador y garante de la buena praxis en 
investigación. 

La apuesta por una ciencia de calidad demanda una conducta íntegra 
y responsable en investigación que constituye el fundamento primario 
para el avance del conocimiento y el crédito y consolidación del acervo 
científico. No sólo el creciente impacto social y económico de la ciencia, 
sino también su carácter transfronterizo y esencialmente cooperativo, 
exigen que la responsabilidad en el ejercicio de la actividad investigadora, 
la honestidad, la objetividad, la imparcialidad y la confianza se sitúen en la 
base de las relaciones entre científicos y entre éstos y la sociedad. Tanto las 
universidades como las instituciones de investigación, principales agentes de 
generación y transmisión del conocimiento, así como las sociedades científicas 
y academias, que asimismo contribuyen al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, y a la promoción de su papel social en el campo de la Gerontología, 
debemos asumir la responsabilidad de que los principios fundamentales de 
la ética profesional informen la actividad científica. 
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Para ello, debieran adoptar códigos de buenas prácticas e impulsar, definir, 
implementar y difundir políticas claras de integridad científica. Asimismo, 
y con el fin último de afianzar la honestidad en la cultura de sus institucio-
nes, deben asumir un papel esencial en la sensibilización, concienciación, y 
formación ética de su personal. Sólo una adecuada formación permitirá la 
pronta detección y acertada diagnosis de posibles desviaciones de las buenas 
prácticas científicas, así como el adecuado tratamiento y gestión de las corres-
pondientes situaciones conflictivas 

En una sociedad del conocimiento en la que la investigación científica, el de-
sarrollo tecnológico y la innovación son activos esenciales para el progreso y 
el crecimiento económico sostenible, cobra especial relevancia la integridad 
científica como valor inspirador y garante de la buena praxis en investiga-
ción. La apuesta por una ciencia de calidad demanda una conducta íntegra 
y responsable en investigación que constituye el fundamento primario para 
el avance del conocimiento y el crédito y consolidación del acervocientífico. 
No sólo el creciente impacto social y económico de la ciencia, sino también su 
carácter transfronterizo y esencialmente cooperativo, exigen que la respon-
sabilidad en el ejercicio de la actividad investigadora, la honestidad, la obje-
tividad, la imparcialidad y la confianza se sitúen en la base de las relaciones 
entre científicos y entre éstos y la sociedad. Tanto las universidades como las 
instituciones de investigación, principales agentes de generación y transmi-
sión del conocimiento, así como las sociedades científicas y academias, que 
asimismo contribuyen al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y a la promo-
ción de su papel social, deben asumir la responsabilidad de que los principios 
fundamentales de la ética profesional informen la actividad científica. Para 
ello, debieran adoptar códigos de buenas prácticas e impulsar, definir, im-
plementar y difundir políticas claras de integridad científica. Asimismo, y 
con el fin último de afianzar la honestidad en la cultura de sus institucio-
nes, deben asumir un papel esencial en la sensibilización, concienciación, y 
formación ética de su personal. Sólo una adecuada formación permitirá la 
pronta detección y acertada diagnosis de posibles desviaciones de las buenas 
prácticas científicas, así como el adecuado tratamiento y gestión de las co-
rrespondientes situaciones conflictivas. Esta Declaración Nacional establece 
una serie de principios éticos y responsabilidades profesionales relativas a 
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la actividad investigadora, a la vez que demanda el esfuerzo y compromiso 
conjunto de los distintos agentes concernidos Corresponde a cada institu-
ción o entidad suscriptora de la Declaración, desarrollarla e implementarla, 
fomentando y promoviendo una conciencia ética en general, y una investigación 
responsable basada en buenas prácticas científicas, en particular.

En todos los campos de investigación, la gerontológica en primer lugar  
y  resto de disciplinas científicas, para llevar una postura ética, así como coin-
cidente en su propósito con las principales Declaraciones, códigos o informes 
relevantes en la materia deberían:

- Propósito y objeto de la investigación. Los investigadores, en el 
ejercicio y desarrollo de su actividad científica, deben contribuir al 
avance del conocimiento en beneficio de la humanidad, respetando la 
dignidad del ser humano y la autonomía de su voluntad, protegiendo 
los datos de carácter personal, garantizando el bienestar de los 
animales y preservando el medio ambiente.

- Fiabilidad de los resultados de la investigación. Los investigadores 
deben perseguir sistemáticamente un conocimiento objetivo que 
pueda ser asumido como cierto, esto es, basado en resultados 
contrastados y validados para poder así garantizar la credibilidad y 
solvencia de los mismos. Metodología. Los investigadores emplearán 
métodos y procedimientos adecuados y basarán sus conclusiones 
en un análisis crítico e independiente de todos los resultados que 
obtengan, interpretándolos de forma completa y objetiva. 

- Registro de datos y resultados. Los investigadores deben registrar 
con precisión, exactitud y claridad los datos y resultados de sus 
trabajos de investigación, de manera que se facilite su verificación, 
así como su reproducción y repetición por parte de terceros.

- Difusión y comunicación pública de resultados. Los resultados 
contrastados y validados se difundirán de forma abierta, trans-
parente y honesta, sin más limitaciones que las impuestas por el 
ordenamiento jurídico o las institucionales derivadas de derechos 
de propiedad. Se evitarán, por tanto, dilaciones innecesarias, co-
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municándose los resultados de la manera más aséptica y neutral 
posible, con profesionalidad y transparencia, de forma que resulten 
ajustados al estadio real de su desarrollo. Deberán evitarse interpre-
taciones subjetivas o abusivas de los resultados, así como omisio-
nes intencionadas de información que pudieran generar confusión, 
crear falsas expectativas o hacer concebir la existencia de soluciones 
inmediatas o inexistentes.

- Autoría. Los investigadores deben responsabilizarse del contenido de 
todos sus estudios, informes y dictámenes, publicaciones o solicitudes 
de financiación. Deben incluir como autores a quienes hayan 
contribuido de forma significativa en la concepción, experimentación, 
diseño, análisis o interpretación de los contenidos del trabajo cuya 
difusión se pretenda, así como reconocer todo tipo de contribuciones, 
incluidas entidades financiadoras y patrocinadores. Asimismo, los 
autores deben citar cualquier trabajo previo divulgado que haya 
influido en la publicación o comunicación de que se trate.

- Gestión de recursos. Los investigadores deben hacer un uso 
responsable de los medios y recursos disponibles, destinándolos a 
los fines previstos, administrándolos y gestionándolos conforme a 
criterios de economía, transparencia y eficiencia. Sus instituciones 
de adscripción apoyarán y facilitarán la adecuada gestión y 
administración de los recursos.

- Cooperación en el grupo de investigación. Los miembros de un grupo 
de investigación deben sostener una comunicación franca, abierta y 
continua que permita la adecuada comprensión e interpretación de 
la investigación desarrollada en el seno del grupo. En ningún caso se 
obstaculizará la labor investigadora de grupos competidores o la de 
aquellos con los que mantengan controversias.

- Ejercicio del liderazgo. Los investigadores deben ejercer justa, 
sensata, y responsablemente el tutelaje y el liderazgo. Deberán 
controlar y supervisar el desarrollo de la investigación que lideren, 
mantener una conducta profesional ejemplarizante y una constante 



240

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

actitud pedagógica. Promoverán el juicio crítico, el intercambio de 
pareceres, la convivencia pacífica y el seguimiento efectivo de las 
buenas prácticas científicas.

- Promoción de la investigación responsable. Los investigadores 
colaborarán con sus instituciones de adscripción en la promoción de 
la buena praxis en investigación, en la formulación de orientaciones 
y recomendaciones a este respecto, en la formación en integridad 
científica, así como en la identificación, tratamiento y gestión de las 
desviaciones de las buenas prácticas.

- Colaboración con otras entidades. Los investigadores salvaguardarán 
la información y conocimientos propiedad de su Institución de 
adscripción, consensuarán los objetivos que se pretenden, respetarán 
los derechos de las partes intervinientes, y asumirán las obligaciones 
pactadas.

- Transferencia de conocimiento. Los investigadores han de respetar 
las políticas de propiedad industrial e intelectual propias de sus 
instituciones. Contribuirán en la transferencia del conocimiento, 
preservando los intereses institucionales al acordar las condiciones 
de la investigación contratada, la titularidad de los derechos de 
propiedad, el otorgamiento de licencias o la cesión de derechos de 
explotación

- Evaluación. Cuando evalúen cualquier proyecto o trabajo de 
investigación, publicación derivada de ellos o proceso selectivo, los 
investigadores actuarán conforme a criterios de confidencialidad, 
imparcialidad, objetividad, independencia y diligencia. Se declinará 
la participación en la evaluación si no se dispone de los conocimientos 
adecuados o se carece de las capacidades apropiadas. Se abstendrán 
de participar como evaluadores si concurriera cualquiera de las causas 
previstas por la normativa vigente, o cualquier otra circunstancia que 
comprometiera la independencia de su criterio o juicio profesional. 
El acceso a la información nunca devendrá apropiación indebida de 
resultados.
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- Conflictos de intereses. Debe declararse cualquier conflicto de 
intereses real, aparente o potencial que pudiera influir indebidamente 
o comprometer el adecuado cumplimiento de la actividad 
investigadora, la colaboración con otras entidades, la formación del 
personal, las tareas de evaluación o la difusión de los resultados.

- Política de integridad. Las instituciones deben comprometerse 
en la creación de entornos científicos adecuados, fomentando una 
conducta responsable en investigación, estimulando las buenas 
prácticas científicas, impulsando actividades formativas para 
sensibilizar, concienciar y educar en esta materia y, en definitiva, 
promoviendo una cultura institucional de integridad científica. A 
los efectos pretendidos, las instituciones procurarán la inclusión 
de los principios de la integridad científica en sus programas de 
formación y definirán órganos competentes y procedimientos para la 
identificación, tratamiento y gestión de la mala praxis científica.429

1. Comité de Ética

Habida cuenta de la creciente importancia de las implicaciones éticas en 
el quehacer científico en general y en el campo de la Telegerontología en 
particular,   así como de la diversa legislación desarrollada en este ámbito, 
los comités de ética desempeñan un rol fundamental, contribuyendo a que 
la investigación por parte de la comunidad científica se realice conforme a 
la normativa vigente y con absoluto respeto a los principios, compromisos y 
exigencias bioéticas ,de bioseguridad y de respeto integral a las personas y 
sus derechos en general. 

La bioética es una rama de la ética, que en el campo gerontológico es crucial, 
que define una serie de principios cuya aplicación permite optimizar, desde 
distintas perspectivas, la conducta humana en el ámbito de las Ciencias de 
la Vida, esto es, las acciones del hombre respecto a la vida humana, animal 
y vegetal (interacción del hombre con los seres vivos). En el ámbito de la 

429 Singapore Statement on Research Integrity (2011) 2nd World Congress on Research Integrity 
http://www.singaporestatement.org/statement.html
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bioseguridad adquiere especial relevancia la adopción de medidas y la 
aplicación de normas a efectos de preservar la seguridad de los seres vivos 
y el medio ambiente frente a determinados factores que pudieran alterarlos, 
como pueden ser los organismos modificados genéticamente y los agentes 
biológicos de riesgo.

En relación con la práctica científica en el CSIC  ( Centro Superior de 
Investigaciones Científicas) se definen cuatro ámbitos de actuación en el 
marco de la bioética y de la bioseguridad:

•	 Investigación con la participación de seres humanos, muestras 
humanas y/o datos procedentes de población humana que requieren 
protección

•	 Investigación con animales

•	 Investigación con organismos modificados genéticamente (OMGs)

•	 Investigación con agentes biológicos de riesgo para seres humanos, 
animales, plantas y el medio ambiente

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Confederación de 
Sociedades Científicas de España (COSCE) y Crue Universidades Españolas 
han presentado hoy, en el campus madrileño del CSIC, la Declaración 
Nacional sobre Integridad Científica. En el texto se establecen una serie de 
principios éticos y responsabilidades en la actividad investigadora, como la 
honestidad, la objetividad, la imparcialidad y la confianza, que “se sitúen en 
la base de las relaciones entre científicos y entre estos y la sociedad”.

El documento destaca que dada la contribución de las instituciones de 
investigación, las sociedades científicas y las academias al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, estas “deben asumir la responsabilidad de que los 
principios fundamentales de la ética profesional informen la actividad 
científica”. Las diferentes instituciones que suscriban este texto, que 
coincide en su propósito con las principales declaraciones, códigos o 
informes relevantes en la materia, se encargarán además de desarrollarlo e 
implementarlo.
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“La Declaración, aplicable a todos los campos de investigación y disci-
plinas científicas, puede ser suscrita por cualquier organización o enti-
dad que comparta sus valores, quiera asumirla y pretenda comprome-
ter a sus miembros a adoptarla como guía. El hecho de que la integridad 
científica esté en la agenda de la Comisión Europea emite una señal ine-
quívoca a los gobiernos y demás agentes implicados de la trascendencia 
del comportamiento íntegro en investigación, que debe servir de elemento de 
sensibilización y concienciación en relación al tema”, Lora-Tamayo.

Por su parte, el presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz, 
ha destacado que “la integridad es una pieza indispensable en la búsqueda 
de la calidad y la excelencia. De eso sabemos mucho las universidades, que 
hacemos de la buena praxis el principio rector en la gestión de nuestra actividad 
diaria. Y como el principal agente generador y transmisor del conocimiento, 
el conjunto de las universidades españolas consideramos esencial promover 
esta Declaración Nacional de Integridad Científica que promulga los valores 
de la honestidad, la imparcialidad y la objetividad como elementos esenciales 
que garantizan del buen desarrollo de una investigación de calidad, tan 
necesaria para el progreso de sociedades más avanzadas, más equitativas 
y más justas”.

“Los avances en distintos campos y, en especial, los relacionados con la 
vida, plantean la necesidad de revisar la relación entre ética y conocimiento 
científico. Un aspecto que requiere especial atención es el de la ética de los 
científicos en el desarrollo de su actividad ya que en ella está comprometida 
la credibilidad de la propia ciencia”, ha comentado el presidente de la 
Confederación de Sociedades Científicas de España, Nazario Martín. 
“Una ética que debería ser formulada, revisada y gestionada por la propia 
comunidad científica, con la atención puesta en las crecientes exigencias éticas 
que reclama la sociedad”, ha añadido.

Principios éticos y responsabilidades

Los investigadores “deben contribuir al avance del conocimiento en 
beneficio de la humanidad, respetando la dignidad del ser humano y la 
autonomía de su voluntad, protegiendo los datos de carácter personal, 
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garantizando el bienestar de los animales y preservando el medio 
ambiente”, apunta el primer punto en la Declaración. Y para garantizar 
la fiabilidad de sus estudios, “los resultados contrastados y validados se 
difundirán de forma abierta, transparente y honesta”.

El documento señala la importancia de hacer un “uso responsable de los 
medios y recursos disponibles, […] administrándolos y gestionándolos 
conforme a criterios de economía, transparencia y eficiencia”.

La promoción de la investigación responsable y la transferencia del 
conocimiento son otros de los puntos destacados. “Los investigadores 
colaborarán con sus instituciones en la promoción de la buena praxis 
en la investigación, […] en la formación en integridad científica, así 
como en la identificación, tratamiento y gestión de las desviaciones 
de las buenas prácticas”, se menciona en la Declaración. Y se pone de 
manifiesto el papel de las instituciones para asegurar las buenas prácticas 
señalando, que han de fomentar “una conducta responsable en investigación, 
estimulando las buenas prácticas científicas (CSIC, CRUE, CESIC, 2015).

Conclusiones

Aunque la ética sea entendida desde un punto de vista de la practicidad y 
utilidad, por dedicarse a aplicar la moral, no podemos dejar atrás su revisión 
teórica y su importancia.

La ética en la investigación exige que la práctica de la ciencia se realice 
conforme a principios éticos que aseguren el avance del conocimiento, la 
comprensión y mejora de la condición humana y el progreso de la sociedad. Se 
focaliza el interés en la perspectiva moral de la ejecución de la investigación, 
en la consideración de sus aspectos éticos, en su naturaleza y fines (respeto 
a la dignidad del ser humano, a la autonomía de su voluntad, protección de 
sus datos –privacidad, confidencialidad-, bienestar animal y preservación del 
medio ambiente).

En estos momentos de incertidumbre y cambios futuros, es necesario 
capacitar a los docentes para responder a los desafíos que plantea la sociedad 
actual y los desafíos que están estrechamente relacionados con la economía. 
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Estamos pasando por los primeros pasos de la Cuarta Revolución Industrial 
y ya se están produciendo cambios en nuestro día a día, en nuestra forma 
de aprender, trabajar e interactuar entre nosotros. Según los datos del Foro 
Económico Mundial (WEF), el futuro del desarrollo profesional docente 
está desfigurado, la mayoría de los perfiles tecnológicos juegan un papel 
importante y esto afecta las habilidades y habilidades de los docentes, 
especialmente en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería. , Artes 
y Matemáticas (STEAM). 

El objetivo es lograr el tercer Objetivo del Milenio propuesto por Naciones 
Unidas: Todos los países deben promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. Este objetivo tiene como objetivo eliminar la 
disparidad de género en la educación primaria y secundaria, y la promoción 
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para mejorar 
las competencias de las mujeres y los grupos vulnerables para garantizar que 
nadie se quede atrás. Estas son áreas prioritarias a considerar en relación con 
el ODS 4 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 4) y la Educación 2030  (Román 
et als, 2020 :1) 
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Educar para entender o novo 
mundo. Ensaios do futuro.* 

Capítulo 9

A inevitabilidade dos novos tempos coloca-nos desafios incontornáveis. Preparar e educar 
as futuras gerações para a “adaptação necessária” à disrupção tecnológica e seus efeitos, 
transversais a toda a sociedade, serão os maiores desafios do Ser Humano, num futuro 
relativamente próximo. 
Os tempos do futuro serão manifestamente, os mundos da tecnologia e do Ser Humano, da 
adaptação da espécie humana à disrupção, agora em pleno ao seu serviço, da prioridade da 
inteligência emocional nos processos de educação/formação e no modus vivendi do Ser 
Humano, agora profundamente comprometido com o domínio de competências de matriz 
comportamental (soft skills) e emocional.430 Educar para entender o novo mundo será, 
por imposição direta e indirecta, uma metadecisão das sociedades globalizadas, numa época 
marcada pela imprevisibilidade dos fenómenos ambientais e das crises pandémicas,que 
impõem ao Ser Humano um olhar atento face à problemática da sua própria extinção.
Que educação deve então ser assumida para entender os novos tempos? Recordemos as 
palavras de Medina & Medina431a propósito: “La educación entendida numa perspetiva 
de uma permanente transformación y adaptación, às competencias nucleares para dar 
una preparación creativa, abierta y flexible (…) debe ser innovadora e preparar para 
profundizar en el conocimiento y la aplicación a cada realidad educativa.”
Questões percorrem o nosso pensamento individual e coletivo: seremos humanos 
culturalmente diferentes, porque convivemos em cada segundo com a tecnologia? 
Mudarão as nossas personalidades? Terão obrigatoriamente os conceitos das sociedades 
clássicas de evoluir e mudar radicalmente, impondo-se uma nova Escola e renovando, por 
consolidação, os processos do educar e formar ao longo da vida?

430 *Escrito em colaboração com Florentino Blazquez Entonado, professor catedrático emérito da Universida-
de da Extremadura-Badajoz/Espanha e Director de la Universidad para Mayores de Extremadura (Ensaio 2).
 World Economic Forum (2020), Future of Jobs, Davos.
431 Medina & Medina, 2020.
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Tempos de imprevisibilidade impõem mudanças nas configurações do sistema social e nos 
sistemas de educação, ensino e formação à escala planetária. A tendência para otimizar a 
tecnologia nos contextos da educação reforça-se em tempos Covid432e configura um futuro 
em que, em nossa opinião, a aposta consistente em modalidades em educação e ensino a 
distância será uma realidade com efeitos generalizados ao nível macro, meso e micro do(s) 
sistema(s) educativo(s).
A sociedade do futuro433 será também a sociedade de profundas alterações “no educar 
para entender e preparar” para o mundo do futuro, com lógicas de formação inicial e 
ao longo da vida suportadas em matrizes de base tecnológica, evidentes nos desenhos 
curriculares, com aposta fundamentada na educação e ensino a distância. Serão tempos 
de generalização dos Moocs, dos cursos online, da formação online acreditada. Será, muito 
provavelmente, o tempo das escolas Tumo – Centre for Creative Technologies434, na sua 
versão generalizada, à escala planetária!
E, nestes espaços emergentes de criatividade, de ousadia, de diferentes conceções do 
educar, num mundo do idoso em trânsito para a longevidade e culturalmente muito mais 
exigente, quais os caminhos a percorrer?

Estamos preparados para entender os novos tempos?

“Explorar e experimentar tecnologias também significa pensar sobre o tipo 
de futuro que queremos criar e todos devemos lembrar-nos que o futuro 
pertence às próximas gerações. Prever como as tecnologias e as comunidades 
se encaixam no futuro é importante, e uma forma de entender os possíveis 
propósitos e usos das novas tecnologias é ouvir e ser orientado pelos jovens. 
Qualquer construção que valha a pena no futuro deve incluir percepções 
daqueles que serão mais afectados e viverão mais de perto com as tecnologias 
que estão a surgir hoje.”435 

Refletir a educação para entender e preparar o futuro implica “mergulhar” 
na imprevisibilidade dos tempos, e na urgência da gestão dos fenómenos de 
tipo pandémico por parte do Ser Humano. A propósito dos últimos tempos, 

432 Reforça-se a ideia global do otimismo da tecnologia, nas lógicas de ensino a distância, no teletrabalho, 
na educação digital pretensivamente para todos.
433 O conceito Sociedade 5.0 torna-se emergente, com inícios no Japão - país com o maior índice de envelhecimento 
da Humanidade - e que coloca as pessoas no centro e a disrupção tecnológica como uma ferramenta necessária para 
resolver os problemas estruturais da sociedade, uma sociedade do humano e de relações interpessoais dominantes.
434 Disponível em https://tumo.org/whatistumo/ acedido a 23 de Maio 2020.
435 Schwab e Davis, 2019, p.269.



249

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

a reflexão acerca destes efeitos é até ousada e a sua análise é geralmente não 
otimista. As palavras de Stefania Giannini436são disso um exempo, quando 
afirma que a “pandemia vai mudar «o paradoxo da educação»”437.

O limiar do século XXI é também um tempo de mudança. Mudança evidente 
em todos os setores da sociedade, consequência não só dos tempos de 
incerteza, mas também, da disrupção tecnológica e da emergência de novos 
paradigmas a ela associados. A era em que a ficção se torna realidade, 
na aceção de Ribeiro (2019), ao afirmar que: “(…) Na próxima década, os 
cenários futuristas dos filmes de ficção científica vão tornar-se uma realidade. 
Carros autónomos, hologramas e todos os objectos ligados entre si. Estas 
são as tendências esperadas para a conectividade. E muito graças ao 5G.”438, 
colocando a tónica na quinta geração móvel que permitirá, mediante a sua 
exponencial velocidade, idealizar e conceber cenários  de futuro, numa lógica 
de conectividade total através da internet.439

Os tempos são de mudanças disruptivas à escala planetária, com evidência 
particular na vertente tecnológica e a condicionar, de forma profunda, o 
modus vivendi do Ser Humano. Estaremos preparados para os desafios desta 
mudança? Será possível modificar o modus organizacional dos modelos 
clássicos instalados na sociedade da Terceira Revolução e preparar as 
gerações de hoje para o futuro já presente? Que alterações deverão acontecer 
na Escola para entender o mundo 4.0, já no seu limiar e que será certamente 
muito diferente? 

As questões colocadas são também inquietações, porque as respostas possíveis 
serão, em muitas situações, de difícil conteúdo, e a imprevisibilidade e o ritmo 
exponencial das alterações do sistema colocam-nos a dúvida sistemática, até 
aos pensamentos ousados em que procuramos vaticinar. Uma certeza orienta 
a reflexão: as evidências da mudança e da emergência de um mundo diferente 

436 Responsável das Nações Unidas para a Educação.
437 Polónio, 2020.
438 Ribeiro, 2019, p.14.
439 A propósito dos cenários do futuro, o Future Today Institute (2020) em matéria de disrupçãp tecnoló-
gica indica as principais tendências emergentes, em que se incluem, pela sua relevância: I) o determinismo 
algorítmico, que permite o controlo dos dados dos seres humanos; II) a era dos media sintéticos; III) a era 
do quântico; IV) a generalização da utilização dos robôs nas empresas; V) as casas inteligentes; VI) a aposta 
de grandes empresas de tecnologia de ponta na agricultura; VII) a década sintética; VIII) aplicações da IA à 
tecnologia militar; IX) a otimização da realidade aumentada.
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estão presentes em cada momento da vida do Ser Humano na atualidade e a 
disrupção tecnológica atingiu dimensões que o homem da Terceira Revolução 
Industrial ousaria designar de “milagrosas”. E estaremos preparados para 
esta nova era da humanidade, dominada pela tecnologia e em que se torna 
urgente encontrar vias que permitam os equilíbrios com o Ser Humano?

As fantasias do passado e a ficção científica de Hollywood são hoje realidades 
incontornáveis. Blade Runner, Perigo Iminente de Ridley Scott e Inteligência 
Artificial de Steven Spielberg tornaram-se filmes de consulta para entender o 
futuro iminente da Quarta Revolução Industrial! Mas a Humanidade procura 
também encontrar as soluções necessárias para um futuro equilibrado 
da raça humana e da sociedade.440 Recordemos, a propósito, as palavras 
do Presidente da APG, Mário Ceitil, que releva a função das soft skills nos 
processos de requalificação profissional, com destaque para a inteligência 
emocional, capacidade de resolução de problemas e espírito crítico, como 
competências associadas a um novo paradigma da atualidade, com novas 
formas de pensar a formação de novos ativos. 441

Educar para entender a nova realidade, deve assumir como prioridade a 
ideia de que a Escola será, certamente, um espaço fundamental para refletir 
as evidências e efeitos consequentes da disrupção tecnológica e as profundas 
transformações dela decorrentes. Educar, assumindo que o Ser Humano é 
o vórtice da mudança e a tecnologia os alicerces do novo pensamento e do 
desenvolvimento institucional.

A Escola do futuro deve assumir uma reconfiguração global, de forma a 
preparar os estudantes com competências para o século XXI, ultrapassando 
os modelos clássicos da Terceira Revolução Industrial, com configurações 
inovadoras dos ambientes de aprendizagem, suportados em processos 
de ensino-aprendizagem equilibrados, i.e., conferindo idêntico valor às 
competências técnicas (hard skills) e às comportamentais (soft skills). Assume-
se assim, a ideia da necessidade de desenho de novos curricula, adaptados 
à disrupção, e contextualizados em lógicas de trabalhar em projetos, na 

440 Refira-se, a propósito, as principais conclusões do Fundo Económico Mundial 2020, realizado em Davos (Suiça) 
(https://edtech.fabricadecursos.com.br/academia/10013-as-habilidades-que-voc%C…), que enunciam as dez prin-
cipais competências que o Ser Humano deverá adquirir e desenvolver no futuro que, para além da emergência tec-
nológica, se centra principalmente nas competências de matriz emocional (a inteligência emocional e colaborativa).
441 Referido por Ferreira, 2019, p.31.
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flexibilidade, na inter e transdisciplinaridade e na requalificação profissional, 
em nossa opinião, conteúdos-chave da educação do futuro.

Ousamos até afirmar que a educação permitirá, um dos objetivos mais 
profundos da espécie humana: equilibrar o mundo da disrupção e as 
contingências da dicotomia humano versus máquina. Nas suas dimensões, o 
sistema de Educação na sociedade do futuro, deverá assumir uma lógica de 
adaptação e eventual rutura com os modelos clássicos de organização, numa 
lógica global que a figura 36  documenta:

Figura 36 - O sistema de Educação na sociedade do futuro 

Os tempos são tempos de mudança, caracterizada in lato sensus por 
interfaces “íntimos”entre as diversificadas áreas do saber, mediadas pelo 
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desenvolvimento tecnológico, e com alterações profundas dos modelos 
sociais, políticos, culturais e económicos. As tecnologias irão certamente 
evoluir em todas as áreas relacionadas com a educação, aumentando a eficácia 
e a produtividade do processo educativo, mediado pelas possibilidades 
extensivas da internet, da inteligência artificial e da realidade virtual, que 
permitirão experiências imersivas educativas extremamente ricas. Ao 
abordar estas questões, Salvador afirmaria que será preponderante a função 
da inteligência artificial, na relação interpessoal entre humanos e, entre estes, 
com o meio em que habitam, salientando que a revolução que se avizinha 
será uma disrupção quase total, num futuro relativamente próximo.442 

Os dados estão lançados. Acontecerá, em nossa opinião, uma revolução global 
que transportará o Ser Humano para novas conceções de vida, de morte, do 
viver e do envelhecer. A Educação enquanto pilar estruturante da sociedade 
deverá ser pensada para preparar os humanos para a nova realidade. A 
reflexão acerca dos ensaios que se seguem ajudar-nos-á, certamente, a fazer 
parte do pensamento coletivo em procura de respostas aos enormes desafios 
emergentes.

Ensaio 1

A Educação do futuro, desafios da sociedade em disrupção

“As profissões das crianças que entram agora na escola ainda não existem.” 

Guilherme d´Oliveira Martins443

Vivemos em tempos de incerteza. Hoje, a forma como vivemos as nossas vidas, 
foi abalada por uma emergência de saúde pública, a Pandemia Covid-19. A 
este propósito, o sociólogo Filipe Carreira da Silva 444 reflete sobre a existência 
do que apelida de “Geração C – Geração Covid”, afirmando que “ Uma criança 
que nasça agora vai viver num mundo muito diferente daquele em que nós 
crescemos (…) Essa criança nasce num mundo que sofre de uma pandemia 

442 Salvador, 2019, p.38.
443 Cit.por Silva, 2020, p.18.
444 Lino e Baltazar, 2020.
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em que morrem milhões de pessoas e só terá acesso a esse fenómeno pelas 
histórias que os pais e os avós vão contar ou através de documentários” 445. O 
artigo termina, ainda, com a inquietação acerca de um futuro desconhecido, 
interpelando-nos, em simultâneo, para nos reinventarmos enquanto espécie 
e nos tornarmos mais robustos interiormente.

A abordagem às questões que configuram a dimensão do “educar para 
entender o novo mundo” renova o pensamento de que importa consolidar 
a ideia de que a humanidade vive uma profunda revolução tecnológica, 
que está a transformar a forma como vivemos, como trabalhamos e nos 
relacionamos, e a sua escala e complexidade serão muito diferentes de 
tudo o que foi experimentado pelo Ser Humano nas revoluções industriais 
anteriores.446 

A mudança será tão profunda que provocará alterações substantivas no 
mundo do trabalho e das profissões. Esta evidência é amplamente discutida 
no relatório da empresa de tecnologia Dell,447ao estimar que aproximadamente 
85% das profissões que existirão em 2030 não foram ainda inventadas.448

Na educação e formação as alterações serão igualmente disruptivas. A este 
propósito Moedas449, referindo-se a um relatório do Fórum Económico 
Mundial, salienta que 65% das crianças que frequentam nos dias de hoje 
o ensino básico, irão certamente exercer profissões que na atualidade não 
conhecemos. É também opinião deste autor que, à medida que o digital 
se torna cada vez mais parte integrante das nossas vidas, ser necessário 
repensar a educação e a formação ao longo da vida, colocando a tónica não 
só no aproveitamento dos alunos mas, igualmente, na transversalidade 
disciplinar. 

Ao considerar o mundo 4.0, resultante da disrupção exponencial da Quarta 
Revolução Industrial, admitimos uma vasta concentração de tecnologias 
digitais, físicas e biológicas que se têm expandido à escala planetária, devido 

445Lino e Baltazar, 2020, p.5.
446 Schwab,2016 cit. por Pasqualotti et al.,2017.
447 Empresa multinacional americana, com sede no Texas.
448 Carruthers, 2018.
449 Moedas, 2018, p.58.
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ao fenómeno da globalização. A rutura com modelos e padrões estabelecidos 
e fruto da disrupção tecnológica, irão gerar, certamente, verdadeiros desafios 
a nível do sistema social. O Ser Humano é, antes de mais, um Ser Social. 
A sua vivência em sociedade está ligada a normas e valores sociais que as 
tecnologias disruptivas vêm abalar.

A sociedade do futuro será, também, a sociedade dos palcos onde a interven-
ção do ser humano implica a aquisição/desenvolvimento de competências de 
matriz digital, consideradas fundamentais para todos os contextos em que 
desempenha a sua atividade. Implica uma Educação450 que responda aos de-
safios das necessidades de reconversão profissional do indivíduo, fruto das 
exigências dos mercados e do meio empresarial451, com relevantes compo-
nentes com base em experiências imersivas e interfaces digitais, como a Rea-
lidade Aumentada, os Hologramas, a Realidade Mista, o 360-degree-video, 
entre outras.

Conceitos como reskilling e upskilling452 são cada vez mais emergentes e 
fundamentais numa sociedade que se renova em cada segundo da atividade 
profissional do Ser Humano.

Numa sociedade de características diversas, as abordagens e reflexões em 
torno da inteligência artificial (IA) e suas consequências serão certamente 
um dos pólos de reflexão da humanidade. O estar à altura do desafio das 
tecnologias e dos suportes digitais deve constituir-se como uma prioridade 
para o cidadão comum e para qualquer profissional, que terão necessariamente 
de assumir uma atitude de mudança, face a um mundo diferente e de 
configurações imprevisíveis.

Esta atitude implica que os humanos estejam preparados para fazer coisas 
completamente novas, no dizer de Harari453 e a Escola, na sua aceção ampla, 

450 A sua dimensão é assumida como estruturante na sociedade presente e do futuro. Na aceção do Future 
Today    Institutte (2020) uma das “11 Fontes Estruturantes da Disrupção”. (cf. capítulo ----, p.----, fig.----).
451 Na opinião de Mário Ceitil, Presidente da APG (cit. por Ferreira, 2019), a palavra-chave é requalificação 
profissional, pois “(…) neste contexto de mudança acelerada, as pessoas não vão ter muito tempo para se 
adaptarem às novas realidades (…) e o desenvolvimento de novas competências e a requalificação são um 
must para quem pretenda garantir a sua empregabilidade com sustentabilidade.”(p.31).
452 Na opinião de Gouveia (2019), reskilling é o conceito de aprender novas skills, não necessariamente 
dentro da sua área de especialização; upskilling, significa a elevação de conhecimento dentro de uma área 
de conhecimento.
453 Cit. por Silva, 2020.
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deve estar capacitada para formar e reconverter profissionalmente o indíví-
duo, numa lógica de educação/formação ao longo da vida. A imprevisibili-
dade será também uma característica dos contextos e da sociedade do futuro, 
que terá de estar preparada para a mudança contínua e permanente dos mer-
cados de trabalho e dos empregos/profissões.

É uma nova visão do mundo e da ordem das coisas que parece caracterizar 
o limiar do século XXI, com evidência em sinais, como o são a globalização 
dos mercados, a diversidade e evolução dos valores e as mutações políticas 
que deverão ser entendidas no quadro das alterações económicas, as redes 
de comunicação, a interactividade sem limites geográficos ou culturais, a 
deslocalização que deu origem ao conceito de aldeia global e fez com que 
distâncias tenham desaparecido, as comunicações móveis 5G, a digitalização 
total, são hoje realidades cuja evolução deixa antever uma verdadeira 
revolução.454 

Ao analisar o quadro contextual que configura os novos tempos, Schwab e 
Davis455 afirmam que o fenómeno global, a Quarta Revolução Industrial, irá 
assegurar uma maior interação entre os sistemas e as pessoas, com custos 
extremamente reduzidos. Em matéria de aspectos limitativos, haverá riscos 
sociais e desafios no que respeita à garantia de que a inovação possibilita 
oportunidades iguais para o Ser Humano.

Alterações profundas percorrem o sistema social e as configurações dele 
próprias, e a mudança instalou-se na contemporaneidade prenúncio de uma 
nova era e de novos tempos, o mundo 4.0. Assumindo-se da Inteligência 
Artificial com todas as suas configurações, efeitos e consequências, são 
tempos de evidências em todos os setores da atividade humana, em que a 
vida e o humano serão certamente diferentes.

A sociedade do futuro é eminentemente e de forma emergente uma sociedade 
de inovação e de mudança global. Num mundo de disrupção tecnológica 
entende-se o papel que esta tendência do futuro deverá ter em todas as 
organizações da sociedade, nomeadamente nas instituições de educação/

454 Schwab e Davis, 2019.
455 Schwab e Davis, 2019.
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formação456 e nos processos de formação de docentes determinando a 
aquisição de competências (soft, hard e e- skills) fundamentais para entender e 
enfrentar os desafios que se irão colocar nos contextos em que se desenvolve 
a sua atividade profissional. 

Ao refletir a sociedade da modernidade, numa visão prospetiva, Medina 
& Medina (2020) no prefácio da obra Educar para o mundo 4.0. Aportes para 
uma reflexão acerca da contemporaneidade e do futuro 457e de título “La sociedad 
de la innovación: el impacto tecnológico y la formación”, reafirmam a ideia do 
compromisso com os valores e competências da Sociedade do Conhecimento, 
colocando a tónica numa Educação inovadora e comprometida. As suas 
palavras são um mote para a reflexão: “¿Qué educación hemos de concebir y 
aplicar a los desafíos que nos plantea una sociedad compleja y tecnológica? 
(…) ¿Qué competencias hemos de promover en los centros educativos?”458 

Questões nucleares que nos colocam perante alguns dos desafíos que 
configuram o educar e formar para o futuro, “mergulhados” nas teias da 
disrupção tecnológica, hiperconectados, e com profundas implicações no 
modus vivendi humano e nas relações sociais. Preparar os humanos em geral 
e os docentes, em particular, são um dos principais desafíos para entender a 
nova realidade e edificar respostas às solicitações e emergências próprias da 
mesma, concretamente aos problemas que se irão colocar a uma Educação 
marcadamente disruptiva, cujo fulcro se colocará nas novas abordagens da 
aprendizagem mediadas pela tecnología. 

A tentativa de resposta a estas questões é objeto particular de uma proposta 
de modelo de Educação/formação, dos mesmos Medina & Medina (2020), 
configurado em dimensões de pensamiento crítico459 e de competências 
e metacompetências nucleares460, com suporte na utilização ativa das 
tecnologias, assumindo-se a lógica de uma identificação prévia das 
necessidades da sociedade em geral e dos docentes em particular, para 

456 É dada particular atenção a esta área, tendo em conta a nossa própria atividade profissional.
457 Carioca et al., 2020.
458 Medina e Medina, 2020, p.7.
459 Baldacci, 2018, cit.por Medina & Medina, 2020.
460 Baldacci, 2019, Domínguez, Medina y López, 2018; Medina, Ruíz, Pérez y Medina, 2019, cits por Medina 
& Medina, 2020.
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entender de que forma é que a disrupção influencia os modelos educativos 
e quais as respostas que urge preparar. Entender para educar e formar nos 
novos contextos e ambientes educativos serão uma das prioridades do ser 
humano no século XXI.461

A inevitabilidade de transformar a Escola

Nesta configuração do mundo do presente já futuro que exigir à Escola, 
no seu sentido amplo? Numa sociedade em constante mutação económica, 
política, social e de disrupção, um dos dilemas da escola atual passou a ser 
o educar das gerações para a mudança face ao trabalho e à vida em geral, 
numa sociedade globalizada, imersa no desenvolvimento tecnológico, que 
afeta todas as dinâmicas próprias da mesma.

À Escola serão colocados imprevisíveis desafios. A lógica da inovação e da 
mudança constituem assim, o fundamento para reconhecer a necessidade 
de promover alterações ao nível dos processos de educação/formação do 
Ser Humano. As necessidades de uma configuração totalmente diferente 
dos modelos clássicos, irão impor o (re)orientar as suas lógicas, as valências 
e os modelos em função da mudança, da nova realidade, resultantes da 
emergência da sociedade cognitiva, na qual continuamente se aprende e 
ensina.

Imprevisíveis mas inevitáveis, ousados serão certamente os desafios que 
se irão colocar a qualquer organização, que deverá primacialmente estar 
preparada para entender os novos tempos, com a consciência de que a 
sociedade IA nos obrigará a iniciar uma ampla reconversão profissional para 
preparar as gerações para emergentes desafios que se vão colocar no futuro 
do trabalho e do emprego. Novos tempos e a emergência de uma Educação 
e de uma Escola certamente diferentes, que deverão estar preparadas para 
as alterações substantivas na própria lógica do mercado da formação e da 
tipologia de profissões associadas a um mundo novo, em que o fenómeno da 
robotização se instalou e irá provocar modificações profundas na lógica do 
trabalho e do emprego. 

461 No entender dos mesmos Medina & Medina (2020), a abertura ao futuro será o verdadeiro objeto for-
mativo.
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Este deverá ser, em nossa opinião, um possível perfil de saída de qualquer 
profissional na sua formação inicial e ao longo da sua vida, na assunção de 
que esta continuidade será fundamental em qualquer profissão num futuro 
próximo.462 

Numa sociedade em constante mutação o direito à formação ao longo da vida 
será responsável pelo aumento exponencial do número de pessoas instruídas, 
pelo que atualmente já não basta andar na escola para assegurar o futuro. 
Um dos dilemas da Escola será educar as gerações para a mudança face ao 
trabalho, à vida em geral, e à reconfiguração dos modelos de organização 
do trabalho, contextualizados em processos de robotização do mundo do 
trabalho, numa sociedade globalizada, imersa na disrupção, que afeta todas 
as dinâmicas próprias da mesma.

Tempos de mudança que justificam lógicas diferentes de educar e formar ao 
longo da vida do Ser Humano, com o fulcro na atualização e reconversão 
do quadro de competências próprias para um mundo diferente e para um 
melhor desempenho profissional, nomeadamente em áreas específicas 
ligadas ao mundo digital. A especialização exigida pela modernização do 
sistema social torna-se uma exigência constante, com profundas implicações 
nas necessidades de uma formação ao longo da vida consistente e adaptada 
aos novos tempos e cenários463.

As respostas às novas necessidades deverão ser programadas por uma Escola 
diferente, com o (re)desenho dos seus currículos de formação:

462 Carioca, 2020; Medina & Medina, 2020.
463 Carioca, 2020.



259

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

Figura 37 - Competências para a Educação do futuro

Competências do core curriculum

I) Competências de literacia digital;
II) Competências sociais e emocionais (soft skills) que permitem ao ser hu-
mano entender, ser colaborativo e realizar um trabalho mais profundo nos 
contextos em que desenvolve a sua atividade (inteligência emocional);
III) Competências de pensamento crítico;464

IV) Competências de ética e de assunção de valores face à disrupção tecnológica;
VI) Competências de responsabilidade social colaborativa, que permitam a 
formação integral do sujeito, de forma a saber participar de forma colabora-
tiva num determinado contexto, com os demais pares;
VII) Competências de consciência ambiental.

Competências de Formação Complementar

I) Competências atitudinais, que permitam entender o fenómeno tecnoló-
gico, as suas implicações e controlar os efeitos negativos da utilização sem 
análise;
II) Competências de gestão que lhe permitam trabalhar de forma efetiva 
numa perspetiva interdisciplinar e colaborar na gestão dos serviços em que 
venha a ser integrado; 
III) Competências para compreender a relevância da cultura digital no seu 
percurso profissional e na sua atividade diária pessoal e profissional; 
IV) Competências de postura crítica, de análise e de adaptação dos meios 
tecnológicos aos contextos em que desenvolve a sua actividade profissional;
V) Competências no domínio da tecnologia e das suas plataformas e supor-
tes que permitam o domínio das técnicas para um maior apoio na sua ativi-
dade profissional em geral, em todos os ciclos de vida de qualquer cidadão, 
das comunidades e das famílias;
VI) Competências de programação, a nova linguagem universal que prepa-
ra para os desafios do futuro;
VII) Competências no domínio da tecnologia que lhe permitam compreen-
der o trabalho colaborativo em rede;
VIII) Competências na análise e avaliação dos recursos tecnológicos utiliza-
dos nos contextos de trabalho.

Fonte: Elaboração própria, 2020464

464 Competência fundamental nos contextos dos mundos 4.0 e 5.0, emergentemente tecnológicos. Para além 
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Os tempos do limiar do século XXI são de profunda mudança em matéria 
dos suportes digitais. Vivemos a inevitabilidade de novas escolhas, desafios e 
incertezas, que configuram a era IA e os novos conceitos dela característicos. 
Neste contexto, o sistema educativo não poderá ignorar as novas realidades 
e as profundas influências que o sistema mediático do futuro irá trazer. 
Renova-se a ideia de que na nova economia do saber os sistemas de educação 
e formação serão confrontados com exigentes desafios, o que implicará 
o atualizar permanente do conhecimento adquirido, assumindo-se que a 
formação ao longo da vida permitirá responder às necessidades coletivas e 
individuais, num mundo em contínua renovação de valores e de mercados 
de trabalho.

Acentuamos a ideia de que no limiar da Quarta Revolução Industrial e em 
nossa opinião, com referência a Melly (1997):

“(…) acontecerá uma verdadeira revolução, implicando na maneira como 
as pessoas irão ser «educadas a aprender».As pessoas vão ser obrigadas 
a aprender constantemente, em função da velocidade tecnológica e da 
mudança que ela impõe – é o que se chama de just in time learning (você 
tem de buscar a informação na hora em que precisa) e continuous education 
(estar sempre se actualizando).”465 

Estas evidências colocam-nos a questão de partida: como preparar o Ser 
Humano para as novas missões na sociedade disruptiva do futuro e em 
constante (re)adaptação?

Face aos desafios que implicitamente são colocados por estas premissas emerge 
um quadro de reflexão, que deverá contextualizar “o construir da sociedade do 
educar permanente”. A sociedade do digital é uma realidade irreversível e os 
seus efeitos uma inevitabilidade. A informação constitui-se, nesta conjuntura, 
como uma estrutura de poder e a principal fonte para a tomada de decisões. 
As redes sociais são hoje local de encontro de milhões de seres humanos, que 
navegam e transportam ideias. A sociedade digital, disruptiva, modifica in 

das soft skills (emocionais e relacionais, etc) o pensamento crítico - e na opinião de Baldacci (2018) e Mar-
chão (2020) - assume-se como fundamental na sociedade em geral e principalmente no futuro em completa 
disrupção. Preparar as Pessoas 5.0 para a Sociedade 5.0 implica competências fundamentais, como esta, 
urgente para a adaptação e equilíbrio do Ser Humano no futuro.
465 Melly, 1997, p.66.
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continuum a vida do Ser Humano, configurando novos papéis e necessidades 
que deverão ser refletidas pela Escola e pela Educação no futuro, “reféns” de 
uma sociedade em mudança e certamente diferente pois, a “nova educação” 
e na opinião de Espot e Nubiola, deve entender-se numa linha de satisfação 
de anseios e novas competências dos jovens, nomeadamente a criatividade, a 
autonomia, a inovação e o vanguardismo.466

A nova escola e a nova educação, com valências emergentes, devem considerar 
a evidência, cada vez maior, das necessidades de uma Educação Formação ao 
longo da vida, equacionada esta como uma função essencial das instituições, 
implicando da parte destas uma permanente disponibilização de recursos, 
de forma a permitir a aquisição e desenvolvimento de competências para um 
efetivo desenvolvimento profissional e interfaces com a comunidade ativa, 
operante e em transformação exponencial. 

É evidência plena que a educação ao longo da vida se tornou uma exigência do 
nosso tempo. As novas realidades dos inícios do século XXI, a emergência de 
novas formas de pensar, de trabalho intelectual, de renovadas aprendizagens 
tendo em conta a velocidade do paradigma da mudança e as transformações 
profundas da sociedade da Inteligência Artificial, configuram a necessidade 
de atualização permanente do conhecimento. A educação/formação ao longo 
da vida serão o maior dos desafios que se irão colocar a qualquer profissional 
e ao Ser Humano em geral.

Ao analisar estas questões, com incidência particular na Escola do Futuro, 
Monteiro (2019) afirmaria:

“Imagine uma escola em que o professor dispõe de vários assistentes que, 
para além de despacharem as papeladas, estão atentos à aprendizagem 
dos alunos e preparam formas de ampliar as competências e mitigar as 
dificuldades particulares de cada aluno.
(…) Com a Inteligência Artificial (IA) a insinuar-se como grande aliado 
da escola, o futuro da aprendizagem será uma experiência personalizável, 
adaptada às singularidades de cada um, reservando-se ao professor o 
papel de dirigir que a orquestra está afinada.”467

466 Espot e Nubiola, 2019, cits. por Carioca, 2020, p.74.
467 Monteiro, 2019, p.1191.
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E mais adiante (id, p.1192): “(…) Já para os alunos, antecipam-se tutores 
virtuais capazes não só de identificar os talentos e as dificuldades de 
cada um, mas também de preparar exercícios assertivos ou abordagens 
personalizadas.”

A Escola do Futuro e a educação disruptiva devem assegurar a preparação 
dos jovens para a sua integração na sociedade emergente. A figura seguinte 
procura traduzir as dimensões presentes numa educação disruptiva, em 
vetores-chave constantes dos currículos de formação, desde a educação pré-
escolar ao superior468,  numa lógica do learning by doing, em rutura plena com 
as atuais abordagens da aprendizagem.

Figura  38 - Competências–chave para a educação no mundo 4.0 

Fonte: Adaptação dos “factores-chave para uma educação disruptiva”,                   

Disponível em https://www.iberdrola.com/talentos/educacao-disruptiva

468 Devem referenciar-se, pela sua relevância e prioridade, as competências digitais (programação), a capa-
cidade de resolução de problemas, o empreendedorismo, competências socio-emocionais criativas, a inteli-
gência emocional e as competências colaborativas.
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A matriz dimensional explicitada assume uma lógica de transversalidade, 
com as necessárias adaptações, à sociedade no seu todo e à Escola, no seu 
sentido amplo. Neste contexto premonitório, como estão as escolas a preparar 
os estudantes para a incerteza do futuro mundo do trabalho?

Ao nível micro, em contexto de sala de aula, o futuro será certamente 
disruptivo, com a integração dos sistemas de IA, que permitirão itinerários 
formativos personalizados em função do perfil do estudante469. Tempos de 
abordagens inovadoras nos modelos de ensino-aprendizagem, com evidências 
nos ambientes micro, nos desenhos curriculares, nas salas de aula, com a 
necessidade urgente de uma aposta consolidada por parte da Academia, na 
(re)configuração organizacional e no pensamento académico,contextualizado 
em modelos de ensino-aprendizagem diferenciados e inovadores, em rutura 
com a tradição clássica.

Questões diversas contextualizam as novas orientações e caminhos: I) como 
preparar as escolas de forma adequada para o futuro?; II) como preparar os 
estudantes para um futuro totalmente diverso, disruptivo?.

A polémica instalou-se já nos meandros da Academia e no mundo empresarial. 
A reflexão orientada para a procura de respostas às interrogantes colocadas 
tem suscitado a identificação de modelos inovadores, que configuram 
novas abordagens do processo ensino-aprendizagem. Carruthers470 

situa estas questões, colocando a tónica no que designa de “international 
mindedness”, i.e., e numa aceção ampla, a formação global do estudante 
em diferentes culturas, abordagem centrada nas aprendizagens de matriz 
internacional. O fulcro do modelo situa-se, fundamentalmente, na aquisição 
e desenvolvimento de competências globais por parte do estudante, que 
lhe permitam entender a economia global e as sociedades multiculturais. A 
mesma linha de penamento se identifica em instituições de ensino orientadas 
para o mundo do trabalho e do emprego. A este propósito, Martins471 

em referência ao Grupo Sommet Education, reporta que

“O perfil dos nossos alunos de Hospitality é também cada vez mais exigente.

469 Iberdrola, 2020.
470 Carruthers, 2018.
471 Martins, 2020.
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São os próprios alunos que muitas vezes nos abordam, procurando um 
modelo de educação com o qual se sentem mais identificados. O facto 
de serem jovens mais viajados, com mais inquietudes, mais horizontes e 
novas ideias, leva-os a procurarem um projeto de Educação Global, mais 
ambicioso que lhes proporcione acesso direto às empresas do setor mais 
atrativas do Planeta.”472

O assumir as evidências que percorrem as dimensões estruturantes da 
Educação para o futuro e a sua inevitabilidade, impõem-nos o educar da atitude 
da sociedade e de qualquer profissional. Atitude face à mudança inovadora, 
de matriz predominantemente tecnológica.Torna-se óbvio que, para assumir 
esta atitude de mudança, implica adquirir formação, que não se reduz à falta 
de conhecimentos técnico-científicos mas, fundamentalmente, se centra nas 
atitudes gerais da sociedade e do Ser Humano perante a mudança.

A intensidade dos discursos mediáticos e os novos interfaces estão a provocar 
profundas alterações nas formas de comunicar e de questionar. A mudança 
dos hábitos e dos processos mentais impostos pela cultura digital exigem, 
a qualquer profissional, uma reflexão constante acerca destes processos, 
que entendam a conflitualidade que emerge do confronto entre o modelo 
tradicional e a necessidade de, urgentemente, adquirir formação na utilização 
da tecnologia e dos suportes digitais.

Estas questões, cujo fulcro se situa, no quadro deste capítulo, na generalização 
da tecnologia em ambientes educativos, têm sido objeto de abordagens 
diversificadas. A este respeito, Carioca473 acentuava já a tónica na atitude 
de qualquer profissional de educação/formação, no pressuposto de que as 
dinâmicas geradas pelo desenvolvimento tecnológico, impõem novos desafios 
à educação, o que implica assumir uma atitude de contínua receptividade à 
mudança e abertura à renovação de saberes e a processos de auto e hétero 
formação constantes.

É pois, uma visão global dos processos de formação ao longo da vida, simul-
taneamente alargada e abrangente, dinâmica e obrigatoriamente participada, 

472 Martins, 2020, p.37.
473 Carioca, 1997.
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que presidiu à nossa reflexão. E assume-se que este pressuposto é fulcral na 
atividade profissional de qualquer docente. Um profissional virado para o 
futuro, para a compreensão das suas dinâmicas e, preparado para saber inte-
grar e apoiar aqueles que dele dependem nos seus contextos próprios e nas 
suas vivências pessoais.

Contextos emergentes radicalmente diferentes, profundamente suportados 
pelo digital, alargando a nossa reflexão e futurologia sobre as escolas do futuro. 
Ciberescolas? Escolas integradas de matriz mista, clássicas e tecnológicas? 
Escolas ao ar livre, na aceção de Cohen (2017)?. Dúvidas, incertezas, jornadas 
de reflexão, modelos pedagógicos diferentes e alternativos. 

Muitas são as incertezas para “o entender a Escola do Futuro” que deverá ser 
entendida no contexto de uma sociedade de disrupção, muitas vezes ilógica, 
de difícil compreensão, com Seres Humanos diferentes, com novos padrões 
culturais e valores, com a “ameaça” da robotização, na opinião dos arautos 
do pessimismo, os luditas, mas inevitável!

E, façamos o retorno ao início da reflexão, retomando a interrogação 
(estamos preparados para entender os novos tempos?), mediados pelas 
palavras de Tegmark: “Conselho de carreira para os miúdos atuais: Escolham 
profissões nas quais as máquinas não tenham um bom desempenho – as 
profissões que envolvem pessoas, imprevisibilidade e criatividade.474” 

Preparar as gerações futuras são descritores fortes quando escrevemos acerca 
da educação do futuro e as necessidades de preparar o Ser Humano para 
entender, condição fundamental para as respostas da espécie humana aos 
desafios infinitos da disrupção e da imprevisibilidade dos tempos.

O educar e o idoso, que rumos para o futuro?

A reflexão em torno das questões gerais da educação do futuro deve ser 
contextualizada numa lógica abrangente e inclusiva e a aposta na educação e 
formação ao longo da vida deve integrar, necessariamente, o idoso.

No mundo do futuro os idosos viverão mais tempo, e certamente serão 
mais informados e atentos à sua participação em processos formativos 

474 Tegmark, 2019, p.188.
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que irão permitir uma melhor inclusão na sociedade e no mundo digital 
e, também, “lhes darão voz” nas opções acerca da sua qualidade de vida. 
Este será um grupo etário, certamente mais “ouvido” nas escolhas políticas 
e governamentais à escala planetária e a sua educação/formação serão 
importantes ferramentas emancipatórias.

A vulnerabilidade associada à doença ou ao declínio decorrente da idade, 
embora existentes, terão ao seu dispor um leque de respostas reforçado pelo 
recurso à tecnologia, o que, potenciará as escolhas que melhor se adeqúem à 
situação e singularidade do idoso-pessoa. 

Os tempos serão os do reforço da literacia digital. Esta dimensão deverá 
contemplar a lógica “do educar o idoso para o futuro” integrando todos os 
processos de formação e educação não formal/informal e os currículos das 
instituições diretamente relacionadas com a intervenção nesta faixa etária, 
com referência particular às Universidades Seniores, que deverão assumir um 
papel de pólos agregadores da formação, em articulação com as instituições 
de ensino superior, potenciando a existência de Unidades de Investigação em 
Gerontotecnologia.

O educar do idoso deve ser entendido, igualmente, no contexto da formação 
dos seus próprios cuidadores formais e informais. As denominadas “profissões 
do cuidar” englobam a prestação de cuidados, de forma organizada e 
profissional, a pessoas em situações de vulnerabilidade, nomeadamente 
física, psíquica e/ou social, nas quais se enquadra o grupo dos idosos. É 
nosso entendimento, que estas profissões devem acompanhar as dinâmicas 
de um futuro marcado pela emergência e desenvolvimento de uma aposta 
tecnológica nos cuidados prestados. 

Um novo paradigma do cuidar englobará, certamente, um maior investimento 
governamental na formação de cuidadores e um distanciamento cada vez 
mais alargado de uma visão tradicional, que tende a atribuir a profissões da 
área da prestação de cuidados a idosos um espirito imbuído no voluntariado, 
como compensador da ausência de recursos humanos especializados.475

A formação na área da tecnologia, aplicada ao cuidado dos idosos, será um 

475 Branco, 2015.
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elemento imprescindível para a evolução destas profissões. Este mundo novo, 
repleto de possibilidades, beneficiará a qualidade de vida dos mais velhos, 
pois o prisma de novas competências profissionais permitirá um reforço dos 
atributos habilitacionais, que configurarão um “novo” cuidar, mais e melhor 
qualificado. Estaremos perante uma aliança entre humanização e critérios 
científicos e de racionalidade. A racionalidade técnico-científica da formação 
dos profissionais ver-se-á reforçada através do acesso a literacia e formação 
acerca dos recursos tecnológicos, disponíveis na área do cuidado a idosos.

É nossa convicção, que esta deve tornar-se uma orientação política global, que 
conferirá um novo prisma de ação a estas profissões. E interrogamos-mos: 
estaremos perante um novo itinerário na forma de cuidar? É nossa convicção 
que esta será uma possibilidade, que as profissões do cuidar assistirão ao 
emergir de novos problemas e necessidades sociais e, tal como no passado, 
o seu itinerário histórico contemplará novos projetos societários, histórica 
e socialmente contextualizados476. Deste modo, a disrupção tecnológica 
será palco de mudanças sociais, culturais e políticas que certamente terão 
influência nos percursos, orientações e práticas das profissões do cuidar.

A não resistência à mudança e a luta contra a insegurança que, por vezes, 
refugia o Ser Humano no conservadorismo, terá um papel fundamental na 
introdução da componente digital no exercício destas profissões.

A visão holística acerca do idoso será certamente reforçada, numa ação que se 
tornará mais focalizada na pessoa, como sujeito, nas suas condições humanas 
gerais, em alternativa a um modelo biomédico de satisfação de necessidades 
básicas, muitas vezes associado ao cuidado dos mais velhos. 477

476 Branco, 2015.
477 Costa, 2011.
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Figura 39 - Dimensões de um “novo cuidar” do idoso

        Fonte: Elaboração própria, 2020

Como poderá então a tecnologia abrir portas a um “novo cuidar”? É nossa 
convicção que o seu uso, no exercício das profissões do cuidar proporcionará, 
provavelmente, o cimentar de valores humanos e de um compromisso ético 
que colocará não só a vida humana como valor único, mas igualmente a 
dignidade, autodeterminação e empowerment de uma geração de idosos que 
viverão num mundo diferente. Fundada na disrupção do conhecimento 
científico, cultural, psicossocial, económico, político ou espiritual, esta 
revolução tornará os cuidados aos idosos num todo coerente e indivisível, 
que terá como elemento charneira, o sentido e singularidade da vida destas 
pessoas.478

A tecnologia aplicada ao apoio aos idosos deverá ser entendida como uma 
estratégia fundamental, para enfrentar não só os múltiplos problemas de saúde 
que afetam o Ser Humano, mas também como um elemento emancipador, 
que fomente a centralidade na participação dos mais velhos sobre os recursos 
e estratégias mais benéficos para a sua qualidade de vida. 

478 Costa, 2011.
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A este respeito, considera-se que a utilização destes recursos, não só não 
eliminará, mas certamente reforçará, algumas das características do cuidar, 
aplicadas a profissões como a enfermagem, entre outras, nomeadamente 
a característica humana, o imperativo moral perante a dignidade, o afeto 
cimentado em sentimentos como a compaixão, companhia e relação empática, 
e por fim, a relação interpessoal que implica trocas a níveis como o respeito, 
a confiança e o crescimento mútuo.479 

Contrariando as visões mais fatalistas vaticinadoras de um mundo friamente 
controlado pelas máquinas, é nossa opinião, que esta revolução científica 
será acompanhada de uma revolução humana e social, decorrente do 
desenvolvimento gerado, que reforçará a visão humanista da pessoa idosa. 
Aos profissionais do cuidar será conferida uma oportunidade de fortalecer 
o entendimento destas pessoas como um ser holístico e, em simultâneo, 
proporcionar uma intervenção mais qualificada nas suas condições de vida, 
que não verá negadas dimensões de valorização de idosos mais emancipados, 
informados e participativos num mundo que também é seu.

É, por isso, nossa convicção, que a disrupção será aliada de um mundo mais 
humanizado. A tecnologia deverá afigurar-se como um importante recurso 
na evolução das profissões do cuidar. Profissionais mais habilitados, com um 
perfil de competências inovador poderão, certamente, colocar os seus aportes 
ao serviço de um novo paradigma emergente do cuidar.

Também do ponto de vista dos cuidadores informais deverá existir uma 
evolução no entendimento acerca dos seus processos de auto-formação. A 
qualidade de vida do idoso, deve enquadrar-se na tríade cuidadores formais-
cuidadores informais - pessoa idosa, fundamental para uma visão integrada 
das soluções e apoios perante os problemas e necessidades existentes. 
A formação dos cuidadores informais, a par do reconhecimento do seu 
Estatuto, permitirá uma nova abordagem do cuidar, considerando que uma 
maior literacia e formação digital destes cuidadores irá beneficiar o apoio ao 
idoso.

O cuidar do outro, mesmo antes de ser uma profissão, é um processo inerente 

479 Queiroz, Fonseca, Mariz, Chaves e Cantarino , 2016.
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a muitas espécies animais e também à espécie humana. Hoje, no turbilhão 
dos benefícios que a tecnologia pode trazer aos idosos, talvez o limite da vida 
deixe de ser uma incapacidade para a ciência, e mesmo se a imortalidade 
começar a ser um novo caminho para uma vida – sem morte – o cuidar com 
qualidade continuará a fazer sentido. 

Ensaio 2

1. La educación del ciudadano de edad en un nuevo mundo480

“Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” (EpC) es el nombre 
que recibió una asignatura diseñada para el último ciclo de la Educación 
Primaria y toda la Educación Secundaria en España por el gobierno socialista 
de Rodríguez Zapatero. Dicha materia tenía como objetivo “favorecer 
el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación 
de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad 
y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, 
participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes 
y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma 
eficaz y responsable” (Real Decreto 1631/2006).

La asignatura cumplía con una recomendación del Consejo de Europa del año 
2002, como era “promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de 
contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo 
y derechos humanos que constituyen los fundamentos de la democracia”. 
Por ello recomendaba a los gobiernos de los estados miembros que hicieran 
de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las 
políticas y reformas educativas.

Pues bien, todo esto que se dirigía en su momento a los estudiantes niños y 
jóvenes lo suscribimos desde estas páginas, sin enmendar una sílaba, para la 
educación de los ciudadanos de edad a quienes dirigimos el presente capítulo 
de esta obra, pues en la propia declaración se manifiesta que la educación 
para la ciudadanía democrática “abarca toda actividad educativa, formal, no 
formal o informal, incluida la de la familia, que permite a la persona actuar, 

480 O conteúdo e a forma do presente texto são da exclusiva responsabilidade do autor.
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como un ciudadano activo y responsable, respetuoso de los derechos de los 
demás”. Y explicita que sea “a lo largo de toda su vida”, objetivo central para 
los ciudadanos de más edad.

Además de esto, la misma recomendación ratifica nuestra consideración de 
la educación para la ciudadanía democrática como un factor incuestionable 
de cohesión social, de comprensión mutua, de diálogo y de solidaridad que 
contribuye -esto lo explicita el Consejo y lo estimamos cierto a promover 
el principio de igualdad entre hombres y mujeres, favorece las relaciones 
pacíficas entre los pueblos, así como el desarrollo de la sociedad y la cultura 
democráticas. 

Esta relación entre los pueblos abre la puerta a lo que luego se ha denominado 
como “ciudadanía global”, aunque como todos sabemos, los vertiginosos 
cambios en todos los órdenes sociales en nuestros días hacen que diversos 
conceptos y teorías se vean rebasados por una realidad que los supera. Eso 
sucede aún con el concepto de ciudadanía que en estos momentos tal vez no 
responda realmente a las exigencias de un mundo globalizado de permanente 
comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo.

En cualquier caso, conviene aclarar que la idea de ciudadanía no es de hoy, 
aunque como dice Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, la construcción 
de su sentido ha ido evolucionando con el tiempo. Hasta finales del séc. XVIII 
-con la declaración de Virginia (Carta de Derechos de 1776) y con la Revolución 
Francesa- no nace la idea del estado-nación y con ella la idea de quiénes son 
los verdaderos actores políticos de la dinámica social: los ciudadanos. Y es a 
partir de la creación de Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, cuando queda establecido que todo ciudadano 
y ciudadana nace libre e igual en dignidad y derechos y forma parte de esa 
comunidad global que es el mundo que habitamos y ante el que también se 
adquieren responsabilidades. 

Además, en este proceso de construcción de la ciudadanía ha habido 
periodos de retrasos y progresos entre los que ha ido madurando la idea de 
una ciudadanía que se va construyendo, como recoge la Carta fundadora de 
las Naciones Unidas (1945), “… a través del reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 
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de la familia humana”. Así, se ha ligado el concepto de ciudadanía con la 
capacidad de ostentar derechos y deberes de naturaleza eminentemente 
civil, siendo el ejercicio de derechos políticos con adscripción a un Estado 
determinado la situación que mejor lo define. 

Sin embargo, a finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI surgió 
para las ciencias sociales en general y para la educación en particular, un 
nuevo planteamiento que debería abrirse a los problemas humanos tal y 
como se presentaban en un nuevo mundo global y tecnológico. Factores 
como la apertura de los mercados, los tratados de libre comercio, los 
procesos tecnológicos cada vez más intensivos, la creación de la Corte Penal 
Internacional, la globalización de los mercados y de la economía, están dando 
paso a una clara tendencia hacia la globalización o mundialización de las 
actividades (Augé, 2005). Ante esta situación es necesaria la adaptación del 
ciudadano a una realidad socioeconómica que no puede ser ignorada ni 
subestimada en el campo de la ciudadanía. 

Una idea esta de la globalidad o el cosmopolitismo, que se aprecia como 
venida a menos en estos momentos por los populismos y egoísmos a 
escala internacional. No obstante, en estos más de 80 años este concepto ha 
conseguido ir madurando, y hoy entendemos esa ciudadanía como algo que 
trasciende lo nacional y no se sujeta a identidad territorial alguna. Además, 
se engloba en el marco de una ética global que está en permanente desarrollo, 
la cual aunque amplía sus alcances con dificultad, intenta ejercer un papel 
democratizador sobre la vida concreta de las personas y, muy especialmente 
lo que afecta a grupos minoritarios y a las personas o grupos sociales 
marginados, con crecientes dificultades por el mundo actual.

Las sociologías de Jürgen Habermas y Anthony Giddens plantean las 
consecuencias que sobre las formas de vida modernas están provocando los 
actuales procesos de globalización, como nos resume Paladino (2011). Él nos 
aporta la cita de Habermas (1999: 98) con la definición que Anthony Giddens 
hizo de globalización como “una intensificación de las relaciones a escala 
planetaria que provoca una influencia recíproca entre sucesos de carácter 
local y otros que acontecen en lugares bien distantes”. Aunque dicho autor 
lamente que el crecimiento de sistemas y redes multiplique las posibilidades 
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de contactos y comunicaciones y, sin embargo, no provoque por sí solo el 
ensanchamiento de un mundo compartido intersubjetivamente.

Figura 40 - Globalización. Pixabay

Fuente: Paladino, 2011

En cualquier caso, por esa realidad cambiante y global, y por la extensión 
del concepto a gran parte del mundo, se puede hablar hoy de la ciudadanía 
global ya no sólo referida al individuo como miembro de un estado sino del 
mundo entero, dando lugar a lo que algunos llaman también “ciudadano 
cosmopolita”. 

Por “cosmopolitismo” se entendería la ideología que reconoce que todos 
los seres humanos pertenecen a una sola comunidad, basada en una moral 
compartida. Una persona que se adhiere a la idea del cosmopolitismo 
en cualquiera de sus formas se llamaría cosmopolita. Y se trataría de aquel 
individuo que se desarrolla en la democracia como el medio natural de la 
ciudadanía (Bobio, 2003), puesto que el ciudadano es el individuo que 
tiene derechos y deberes democráticos no ya solo ligados a un determinado 
estado, sino a aquel lugar que, independiente de su ubicación geográfica, 
posee las virtudes necesarias para desarrollarse en sociedad y ayudar en su 
construcción no sólo a un estado, sino a la colectividad mundial. 

Ese sería el ciudadano de hoy que aquí defendemos, el que se desarrolla 
más allá de su localización geográfica a través de la tecnología de las 
telecomunicaciones que han posibilitado la interacción de personas 
pertenecientes a comunidades cada vez más diversas. 
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Es cierto que una localización geográfica determinada es un importante refe-
rente que individualiza al ciudadano, pero las amplias relaciones supraterri-
toriales, multiculturales y multiétnicas han hecho replantear el espacio social 
donde se desarrolla la ciudadanía y más en una publicación como la que nos 
ocupa que pretende mirar hacia el inminente futuro. De ahí que muchos ha-
blen hoy del ciudadano global que habita en la sociedad global. Por todo ello 
nos referimos al ciudadano con unos valores y responsabilidades que trans-
cienden a su espacio territorial, insertado en una comunidad cada vez más 
plural, tecnológica y globalizada. 

El uso del término globalización se utiliza comúnmente desde los años ochenta, 
es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las 
transacciones internacionales comerciales y financieras, como sostiene el 
FMI (2000). Se refiere a la prolongación más allá de las fronteras nacionales 
de las mismas fuerzas del mercado que durante siglos han operado a todos 
los niveles de la actividad económica humana: en los mercados rurales, las 
industrias urbanas o los centros financieros. 

Con respecto a la creación de un mundo más justo, la gerente de esa institución, 
Kristalina Georgieva, ha defendido que los países deberían invertir en las 
personas: en el acceso a oportunidades, en la educación para todos y en la 
expansión de programas de asistencia social para atender a las personas más 
vulnerables.

La comunidad internacional debería esforzarse por ayudar a los países 
más pobres a integrarse a la economía mundial, a acelerar su crecimiento 
económico y a reducir la pobreza. Esta sería, también para nosotros, la mejor 
forma de garantizar que todas las personas de todos los países se beneficien 
de la globalización. Y este es el modelo de globalización y de la ciudadanía 
global que proponemos.

Pues bien, gracias a la secuencia histórica de la que hemos hablado y del 
constante apoyo de significados personajes de la humanidad, se logró la 
elaboración de la agenda de los acuerdos de París de 2015 y la agenda de 
desarrollo sostenible para 2030, que es un proyecto ambicioso que busca no 
solo erradicar la pobreza, feliz utopía a la que nos sumamos, sino construir 
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un mundo equitativo poniéndose el plazo en el 2030. La verdad es que queda 
mucho por hacer, pero hay un marco y un trabajo de base desarrollado 
entre la sociedad y ciertos dirigentes internacionales que está permitiendo 
la construcción de una ética global fundada en la responsabilidad y sobre 
todo en la solidaridad universal de ciudadanos activos en un ámbito global. 
Justamente todo lo que en estos históricos momentos está sufriendo graves 
desprecios por parte de instituciones y dirigentes de una parte importante del 
mundo, tanto de Europa como de Estados Unidos de América o de Asia. 

Frente a esto, la formación de las personas se convierte en uno de los pilares del 
sistema social, precisamente para que la ciudadanía contrarreste los principios 
que tratan de imponer algunos políticos del mundo socavando los principios de 
la ciudadanía global y de la solidaridad internacional y eso quien debe hacerlo 
es la educación. La sociedad debe preparar a los ciudadanos para entender 
el mundo y este sentido de ciudadanía permitirá que la sociedad en la que 
el individuo se desarrolle no sea una sociedad injusta y no deje indefensos a 
los miembros de la misma. La verdad es que la idea fuerza de la educación 
para la ciudadanía tiene como referencia fundamental la universalidad de la 
dignidad humana. Y la propia idea de ciudadanía trata de sacar a la luz un 
nuevo modelo de desarrollo en el mundo, digno de todo ser humano.

1.1. Una globalización variable

Desde hace unos años se ha retomado el tema de los valores cívicos, relacio-
nado con los cambios y movimientos sociales, tales como la globalización, 
que hemos citado, las migraciones, los nacionalismos, etc. Todos estos mo-
vimientos sociales, según Montero Bedmar y García (2011), han obligado a 
replantearse los significados del concepto de ciudadanía. Aunque, a pesar de 
su importancia e interés apenas existen trabajos sobre el rango e implanta-
ción de la ciudadanía en la sociedad, lo que reclamaría una mayor atención 
respecto a la importancia del ejercicio efectivo de una ciudadanía activa en 
las personas de edad.

Es cierto que este ejercicio exigiría el dominio de nuevos códigos de 
comportamiento en muchos casos, pero sin faltar nunca a los principios éticos 
básicos, a los valores universales y compartidos de los que debe nutrirse la 
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actividad humana. Aquello que la profesora Adela Cortina (1994) ya llamaba 
por entonces “la ética de la sociedad civil”, la cual articula la educación en 
el engranaje cotidiano de las vivencias democráticas y en el dialogo cívico. 
Ambas son como herramientas del proceso de educación (desde la escuela 
primaria a la educación del ciudadano adulto) para el que los valores 
cívicos son considerados positivos para el sano desarrollo de la sociedad. 
Estas conductas pueden fomentar la ciudadanía global, que es la iniciativa 
que impulsa un modelo de ciudadanía comprometido activamente en la 
consecución de un mundo más equitativo y sostenible.    

De todos modos, cuando muchos pensábamos que ya vivíamos en una 
sociedad global, en el mundo inmediatamente anterior a la epidemia del 
Coronavirus, se produjeron, al decir de Máriam Martínez Bascuñán (2020), 
“tres grandes dislocaciones en el orden global heredado de otro derrumbe, 
el del muro de Berlín: el Brexit, Trump y las guerras comerciales con China”. 
Según esta politóloga, todas ellas apuntaban a la inexorable desglobalización 
del mundo. “Pero llegó la pandemia y, con ella, las fronteras y el poder 
avasallador del Estado, y en la desnortada Europa, las respuestas divergentes 
de los miembros de la Unión”, escribe.

Todavía hoy parece que existe algún tipo de globalización donde el Estado es 
importante, pero con las estructuras regionales de acción común seriamente 
desestructuradas. La peligrosa vuelta a los patriotismos nacionalistas antes 
desvelados y otros forzados por la propia globalización ponen en muy serio 
peligro a la ciertamente valiosa cooperación global existente con anterioridad, 
por lo que parece existir, en medio de la epidemia en la que estamos instalados, 
una globalización a diferentes velocidades.

A esta variedad de socios, desarrollo y compromiso lo denomina la citada 
autora con cierta ironía como una globalización de geometría variable (Martínez 
Bascuñán, 2020). Es cierto que esa reestructuración del espacio quizá permitiría 
a Europa actuar por fin con una sola voz, otorgándole, según su previsión, 
la posibilidad de acceder a una mayor cohesión interna e identitaria y a una 
verdadera toma de conciencia del lugar que ocupa en el mundo, pero eso ya 
se verá. 
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Ahora conviene anotar, en el apasionante debate sobre globalización, cultura 
y educación, que fue el profesor Manuel Castells (1996), en este 2020 ministro 
de Universidades en España, quien más claramente supo señalar que sería la 
rapidez y el dominio de la comunicación que circula en la red por excelencia 
(Internet) y en general la digitalización de nuestras vidas, lo que aportaría los 
grandes parámetros de la cultura y la educación globalizadas, lógicamente 
dependiendo de cómo los gobiernos actuaran al respecto. 

Es cierto, como recordaba nuestra colega Ortega (2009), que en aquel tiempo, 
el rico debate transcendía la sociología y la economía e interesaba a todos los 
que deseábamos encontrar con esta aspiración cosmopolita un camino para 
la mejora de la educación, más allá de lo que en los años setenta y ochenta 
del siglo pasado habían intentado en España los inquietos y añorados 
movimientos de renovación pedagógica en los que participábamos.

En este contexto inicial de la globalización nace, desde ámbitos educativos, 
el denominado “proyecto cosmopolita” que pretendía lograr que los educandos 
llegaran a construirse como seres psicológicamente equilibrados y seguros 
de sí mismos, al tiempo que les mostraba el reto de conocer el mundo tal y 
como es, en su universalidad y mundialización. Unos objetivos que hemos 
de suscribir con entusiasmo para los adultos de edad, añadiendo la visión de 
futuro propia de aquel que desea preparase para lo por venir. 

El ciudadano, la ciudadana cosmopolita debería ser una persona que asume 
personalmente pertenecer a un sistema democrático y es capaz de establecer 
diálogos con tradiciones y formas culturales diversas, respetando la diversidad 
de culturas y la pluralidad de intereses y discursos. Por ello, entendemos 
que este proyecto tiene todo el sentido y debería seguir vigente porque en el 
futuro que intuimos o bien logramos una educación que invierta en valores 
para la democracia y el entrenamiento de mentes creativas e innovadoras 
para todas las edades o no dispondremos de herramientas para construir un 
futuro sobre el que esta obra en colaboración desea aportar ideas.

1.2. Valores de la ciudadanía global, hoy

A raíz de las numerosas transformaciones a las que asistimos en la actualidad, 
y precisamente por el proceso de globalización en el que nos encontramos, 



278

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

nos proponemos convenir cómo se ejercería la ciudadanía para el futuro y 
cómo sería el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas globales, 
responsables con la humanidad y con el planeta. La profesora Cortina 
(1994) consideraba como valores fundamentales y propios del ciudadano, 
la libertad, igualdad, justicia, solidaridad, honestidad, tolerancia, así como 
disponibilidad para el diálogo y respeto activo a la humanidad en los demás 
y en la propia persona. Y, planteando el ideal de la ciudadanía cosmopolita, 
nuestra colega Cortina, docente emérita por la universidad de Valencia, 
sostiene que es moralmente educado quien tiene en cuenta en su obrar 
aquellos fines que cualquier humano podría querer, lo cual le lleva a tener 
por referente una comunidad universal. Por esta razón, su propuesta sobre 
la ciudadanía mundial la podemos considerar como posible, aun siendo 
conscientes de que la propia noción de ciudadanía resulta ser un concepto 
replicable por sí mismo, pues, como señalaba Touraine (1997), es un concepto 
apreciativo o evaluativo que apunta una norma, que expresa cosas que 
deben hacerse y que, además, describe un complejo ámbito de prácticas de 
compromiso.

Una de las tareas fundamentales de la ONG educativa Oxfam Intermón (2020), 
con quienes coincidimos en la tarea de formar para una ciudadanía global, es 
que “esta ciudadanía sea a la vez crítica, consciente y comprometida con la 
transformación social, fomentando el respeto a la diversidad, la conciencia 
ambiental, los derechos humanos y la participación democrática”. Para esta 
organización, los citados valores humanos son una serie de principios que 
ellos asumen como universales (a nosotros nos gustaría que así fuera), por 
los que se rige una mayoría de las personas. En todo caso, nos sirven de 
guía para marcar un camino al tipo de ciudadanía que defendemos e intentar 
colaborar en el encaje armónico de nuestros ciudadanos de edad en la egoísta 
sociedad de hoy.

Estos valores no están determinados ni por la cultura ni por la religión ni 
por el tiempo y pueden ser trasladables a cualquier lugar del mundo. En-
tre los más importantes señalan la ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, 
la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la 
equidad, la amistad, la libertad o la honestidad, entre otros, con los que una 
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vez más somos coincidentes.Ellos contribuirán a crear una ciudadanía activa, 
que combata la desigualdad a través de la búsqueda de la redistribución del 
poder, de las oportunidades y de los recursos. La responsabilidad, el valor 
y la ética son elementos clave que rigen esa evolución del ciudadano. Y 
nunca, dice Álvarez-Pallete (2019), serán tan necesarios estos como en 
estos momentos en los que está emergiendo un nuevo mundo con nuevos 
valores. 

2. El ciudadano, usuario crítico de las tecnologías

Son muchos los analistas sociales que sostienen que nos encontramos 
al comienzo de la cuarta revolución industrial por los espectaculares 
desarrollos de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la 
genética o la biotecnología, entre otros. Hasta el punto de sostener que no 
es que estemos viviendo una época de cambio, simplemente, sino que nos 
encontramos ante un cambio de época total. 

A este complejo e ilimitado desarrollo tecnológico se le atribuye la 
denominación de Era digital, a la que hemos descrito en otro lugar (Blázquez, 
Alonso y Yuste, 2017). En ella la digitalización y la automatización han 
provocado una profunda revolución, caracterizada especialmente por la 
aparición de innumerables dispositivos electrónicos accesibles y por una 
expansión espectacular de las redes telemáticas como la tecnología 5G, que 
está comenzando a ser una realidad en estos momentos. Esta tecnología 
multiplicará por cien la velocidad de las redes y por mil su capacidad y, lo más 
importante, eliminará la latencia (la demora en la propagación y transmisión 
de paquetes dentro de la red). A través de ellos, los sistemas expertos y la 
inteligencia artificial, que aumentan vertiginosamente la capacidad de 
procesar datos con el empleo de algoritmos avanzados, está acelerando la 
denominada disrupción tecnológica la cual está afectando a todos los sectores, 
como sostiene Carioca (2020) y que, lejos de reducirse, se convertirán en la 
tendencia global que están ya determinando el futuro, con sus ventajas e 
inconvenientes. 

Se trata de un proceso que tiene importantes repercusiones sociales, las 
cuales deberíamos considerar entre todos para actuar sobre ellas e intentar 
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minimizar el daño que se generará entre los más desfavorecidos, como 
señalan con acierto Torre, Torralba y Rivera (2020). En todo caso, parece cierto 
que nunca en la historia de la humanidad se ha producido una acumulación 
de tecnología como la que está teniendo lugar ahora. Un fenómeno solo 
comparable a los avances de la Edad de Bronce, el Renacimiento o la 
Revolución Industrial. Las tecnologías y los nuevos usos que se abren en el 
ámbito comunicativo posibilitan la introducción de avances e innovaciones 
en los procesos educativos dando lugar a lo que también se viene llamando 
educación disruptiva. Las innovaciones disruptivas tienden a considerar al 
ciudadano aprendiz como autor de su propio aprendizaje, aunque hayan de 
respetar los ritmos propios de su edad. En estas tareas, la tecnología se erige 
en un factor importante de democratización de la enseñanza al posibilitar 
el acceso más fácil al conocimiento, si bien con la guía del profesor o del 
apoyo a quien recurra.

Es cierto que vivimos en una sociedad ya hiperconectada e instantánea, con 
una sobredosis de información que no siempre es fácil de procesar, con una 
serie de enormes ventajas que permiten que miles de objetos estén “cosidos” 
digitalmente (lámparas, frigoríficos, semáforos, automóviles…) y colaboren 
en facilitar nuestra existencia, pues la sociedad funciona en gran parte bajo 
el imperio de Internet. Pero no es menos cierto que también pueden generar 
importantes dudas y plantear nuevos problemas al ciudadano de edad, 
porque la red también genera peligros y amenazas cada vez más sofisticados. 
Además, como planteamos en nuestra obra sobre “La evaluación en la 
era digital” (Blázquez, Alonso y Yuste (2017), es innegable que todo este 
trasiego puede generar estrés, ansiedad, confusión o superficialidad como 
consecuencia de estar always on, es decir, permanentemente conectados. Aún 
con todo eso, no está libre Internet de múltiples miradas críticas y perspectivas 
que necesitan una visión menos plácida del mundo de la red. A ella se la 
ha criticado como causa y síntoma de la homogeneización y trivialización 
de la cultura, tal como en su día denunciaba el premio Nobel de Literatura, 
Vargas Llosa durante la promoción de su ensayo sobre La civilización del 
espectáculo, “una dura radiografía de nuestro tiempo y nuestra cultura”, en 
palabras de la editorial que lo publicaba, al hacer ver cómo Internet nos incita 
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a buscar lo breve y lo rápido y nos aleja de la posibilidad de concentrarnos en 
algo concreto o nos aleja de formas de pensamiento que requieren reflexión 
y contemplación. 

Desde hace tiempo, pero con vigencia aún, otros autores como lo hacía el 
analista social Nicholas Carr llevan tiempo denunciando la superficialidad 
de lo que se encuentra en la red, reflejada en sus publicaciones cuyos títulos 
lo expresan todo: “Superficiales: ¿qué está haciendo Internet con nuestras 
mentes?” y “Atrapados: cómo las máquinas se apoderan de nuestras mentes”, 
y que bien merecerían la lectura por nuestros ciudadanos de edad. 

Así mismo, convendría alertar a la sociedad y en particular a nuestros 
ciudadanos, sobre la privacidad que perdemos con el uso de las redes 
sociales con las que nos comunicamos a diario entre familiares y amigos 
y con los que se comparten grandes cantidades de información personal. 
De hecho, uno de los riesgos vinculados con la red son los problemas de 
privacidad, consistente en transmitir o facilitar datos personales sin ningún 
tipo de protección. Este tipo de comportamiento se produce tanto de forma 
accidental como, en muchas ocasiones, de forma deliberada (cuando damos 
sin precaución alguna nuestro correo electrónico, número de teléfono o datos 
personales como el sexo, la edad o el domicilio). Por tanto, somos nosotros 
mismos los que, inconscientemente a veces, decidimos perder en cierta 
medida la propia identidad, cuando dejamos datos de toda naturaleza en las 
redes o a solicitud de las empresas. Y nadie sabe si el uso que se hace de los 
mismos es el moralmente correcto.

Por otro lado, hay que lamentar en estos tiempos (de antes, durante y de 
después de la pandemia…), el que las noticias falsas y los bulos se difundan 
a diario por millones a través de las redes sociales y de otras fuentes de 
comunicación. Conviene advertir a la ciudadanía e incluso adiestrarla para 
que sepa preguntarse individualmente si la información a la que accede es 
verdadera o falsa, para desde la red misma, a veces, poder contrastarla. 

Por el momento, la ciudadanía está perdiendo la batalla. Las fake news no 
solamente afectan a los adolescentes, pues en ocasiones el pensamiento crítico 
tampoco se encuentra en los adultos, como se ha demostrado en la citada 
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guerra de bulos provenientes de todos lados durante la pandemia. También 
hay que poner todo el cuidado en la configuración adecuada de las opciones 
de seguridad y de privacidad de los dispositivos digitales de los ciudadanos 
de edad y de sus redes sociales a fin de preservar su intimidad. Esta es la causa 
de muchos problemas relacionados con Internet, desde las compraventas 
fraudulentas, las estafas, o la recepción masiva de publicidad.

Desde otra perspectiva digna de ser mencionada, hay quien mantiene que 
Internet está agudizando las desigualdades económicas y sociales en lugar 
de servir para atenuarlas. Otros opinan que lo que ha sucedido a lo largo 
de los años de desarrollo de Internet es, simplemente, que los adinerados 
de Hollywood han sido sustituidos por los empresarios del Silicon Valley 
(Amazon, Apple, Google o Facebook, etc.), los cuales están transformando el 
mundo a su antojo. 

En fin, que la tecnología genera debates y deja a la vista alguna 
contradicción. Sin embargo, y a pesar de todo eso, no puede ser ignorada 
porque es no solo potencialmente positiva para la sociedad, sino 
determinante para la misma. El ciudadano que maneje la informática, la 
robótica, las nuevas tecnologías, etc.., posee la clave para incorporarse al 
mundo del trabajo y para participar en los distintos ámbitos de la vida social. 
Eso es inobjetable en estos momentos. Pero no por eso debemos perder el 
punto de crítica que muchas veces merece. En el nuevo mundo global el ser 
humano convive con máquinas inteligentes que se ocupan, cada vez más de 
trabajos que con anterioridad se consideraban exclusivamente humanos. En el 
futuro inmediato, como pronostica Cornella (2019), no tiene sentido entrenar 
a los jóvenes para hacer tareas que pueden realizar las máquinas. Las personas 
somos diferentes de ellas en todos los sentidos y es en la potenciación de las 
características humanas donde reside nuestra esencia como especie, frente a 
la automatización que, casi siempre para bien, nos invade.

3. El ciudadano que aprende a lo largo de la vida

Las tecnologías digitales pueden ayudar a desarrollar en el adulto senior 
capacidades necesarias para su desarrollo personal como son la resolución 
de problemas, la comprensión de procesos, etc., todo ello contextualizado 
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en un entorno similar a la vida real. Se desenvuelven en un medio en el que, 
cada vez más, su relación con la tecnología es más indispensable. 

Los ciudadanos mayores de 65 suman hoy unos 10 millones de españoles 
con un amplio abanico de ambiciones y capacidades. Se les ha mantenido 
entretenidos en viajes y vacaciones pagadas durante décadas, pero eso no 
es ya una opción posible para este grupo de población. Se trata más bien 
de ofrecer fórmulas que permitan lo que se conoce como el “envejecimiento 
activo”. Es decir, de encontrar vías para que puedan compatibilizar fácilmente 
la pensión y el trabajo, de crear espacios de ocio y de participación política y 
social en los que convivan distintas generaciones. Y, entre ellas, la formación 
es una de las principales opciones. A su edad, se habla de la formación a lo 
largo de la vida.

Uno de los objetivos del Marco estratégico de Educación y Formación ET 2020 
consistía en conseguir que el 15% de los adultos europeos participaran en 
el aprendizaje a lo largo de la vida para el año 2020. Aunque son numerosos 
los países que han alcanzado logros al respecto, el porcentaje de población 
adulta con experiencia formativa reciente se incrementó de manera poco 
significativa. La agenda para la Educación de Adultos de la UE se concentra 
en ofrecer segundas oportunidad para los adultos poco cualificados mediante 
el fortalecimiento de sus capacidades básicas, tales como la alfabetización, la 
aritmética y el conocimiento digital. La agenda también realiza una oferta 
de aprendizaje de calidad para las personas de edad con el fin de apoyar su 
envejecimiento activo para que puedan contribuir a la sociedad durante más 
tiempo. 

También la denominada Nueva agenda de capacidades para Europa (2016) 
proponía a los estados miembros aplicar una Garantía de Capacidades 
para mejorar el nivel de competencias básicas de los adultos. Entre las 
acciones propuestas para conseguir este objetivo se encontraba la relativa 
a los itinerarios de mejora de las capacidades (Upskilling Pathways), para 
lo que el Consejo adoptó la Recomendación de 19 de diciembre de 2016: 
Council Recommendation on “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults 
(“Itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas oportunidades para adultos”). 
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Haciendo un balance general de las políticas y líneas de actuación 
marcadas por la Comisión Europea sobre educación de adultos hasta 2020, 
podemos concluir que se han producido avances en programas ambiciosos 
especialmente entre los que desarrollan competencias digitales que han 
convertido en una prioridad. 

El tercer Informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos de 
2016 (GRALE III) entre otras cosas evaluó por primera vez el impacto del 
aprendizaje y la educación de adultos (AEA) sobre la salud y el bienestar, 
el empleo y el mercado de trabajo, así como sobre la vida social, cívica y 
comunitaria. Esto supuso un notable cambio en el camino hacia una visión 
más integral de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Dicho 
informe destacó en particular varias implicaciones primordiales para nosotros: 
el AEA es un componente indispensable y un derecho humano fundamental, 
que aporta una dimensión integral en un curso de vida equilibrado con el 
potencial de ofrecer múltiples beneficios e impactos duraderos. 

En la Quinta Conferencia Internacional para la Educación de las Personas 
Adultas (CONFITEA, 2009) ya se solicitaba que los modelos existentes de 
educación de personas adultas debían ser revisados con regularidad para 
que pudieran enfrentar los desafíos y demandas sociales continuamente 
renovadas. 

Al cambiar el acento de la “enseñanza” al “aprendizaje” también constituyó, 
a nuestro juicio, una transformación importante en la conceptualización del 
campo de la educación de adultos, de acuerdo con la propia UNESCO. Así, 
el aprendizaje y la educación de nuestros ciudadanos de edad se sitúan en el 
centro de un cambio necesario de paradigma hacia el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida para todos, como marco coherente y significativo para la provisión 
y práctica de la educación y la formación. El marco de referencia dado por el 
concepto de “aprendizaje a lo largo de toda la vida” genera una perspectiva de la 
educación sin límites. Esto significa ofrecer oportunidades abiertas y flexibles 
para desarrollar el conocimiento y adquirir las competencias y actitudes que 
los adultos de hoy demandan y quieren en todas las etapas de su vida, como 
personas autónomas que construyen y reconstruyen sus vidas en culturas, 
sociedades y economías complejas y rápidamente cambiantes.
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El proceso educativo del adulto abre de cara al futuro un campo de estudio 
extraordinariamente prometedor concretamente con lo que se refiere al acto 
de aprender. “Éste se relaciona con la edad del sujeto, con su desarrollo 
mental, con las experiencias vividas, con la historia del sujeto...”, nos recuerda 
con toda lógica García Cabero (2001), quien solicita que en la formación de 
las personas de edad los procesos formativos se consideren recíprocos entre 
educadores y educandos, porque continuamente profesores y personas 
mayores estarán interpretando y reinterpretando, como protagonistas, los 
actos educativos en un continuo ajuste de significados compartidos. 

Las personas de edad tienen la experiencia, el tiempo y la motivación, a 
poco que les proporcionemos las condiciones para fomentarla. Pero hay que 
introducirles en el aprendizaje. Y debemos enseñarles a aprender, lo cual no 
es fácil, por cierto, pues existe una gran variación en la inteligencia y en los 
modos de aprendizaje de las personas de edad. Tomados individualmente, 
hay personas de edad que trabajan a niveles iguales o de edad que las 
personas más jóvenes y en esto juega un papel importante la motivación. 
La motivación es un factor que afecta a las habilidades de aprendizaje en los 
adultos.

Los formadores deben hacerles ver que llevan toda una vida aprendiendo y 
que pueden seguir haciéndolo, ayudando a sus alumnos de edad a relacionar 
lo nuevo que aprendan con experiencias y aprendizajes anteriores, y creando 
ambientes agradables que favorezcan el aprendizaje, adaptando el ritmo de 
aprendizaje a las capacidades del grupo con que trabajan y proponiendo a 
los alumnos mayores de edad tareas significativas y relevantes para ellos. 

3.1. Las competencias para convivir en la sociedad de mañana

El sociólogo Christian Laval (2004: 93) ya advertía en su conocida obra “La 
escuela no es una empresa” del peligro que supone centrarse en las competencias 
dado que se trata de un término que, según él, “…puede designar realidades 
variadas y tanto puede implicar indudables avances democráticos como 
conducir a verdaderas regresiones”. Es decir, que primen las demandas 
empresariales y las tareas que éstas exigen (quehaceres manuales, 
habilidades concretas..) sobre las formativas propias de la formación integral 
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y los programas educativos en general. Por lo tanto, habrá que buscar un 
equilibrio entre competencias y conocimientos y situar las competencias más 
vinculadas a la formación personal (iniciativa personal, innovación, trabajo 
en equipo, comunicación, tolerancia, valores…) que a la profesional. Valga la 
aclaración, aunque no sea el caso en el ámbito de la formación de las personas 
de edad. Por si acaso, las que aquí seleccionamos se dirigen directamente a la 
integración de los adultos de edad en la sociedad contemporánea sin ningún 
ánimo de inserción profesional a su edad. 

La selección de competencias fundamentales o básicas es un ejercicio social 
y político estrechamente vinculado a los valores que cada comunidad 
social considera imprescindibles para el desarrollo de su ciudadanía. En 
las sociedades democráticas en las que siempre hemos deseado vivir, y 
también deseamos en el futuro, ha de ser una tarea claramente vinculada a la 
declaración universal de los derechos humanos que todas han suscrito y de 
las concreciones de dichos derechos en sus propias constituciones.

Así, para acercarnos a un conjunto ordenado de competencias, nos servimos del 
Proyecto DeSeCo de la OCDE (2006) que nos parece perfectamente adecuado 
para nuestra propuesta. No en vano la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) lanzó el proyecto denominado DeSeCo 
(Definition and Selection of Competencies) con el fin de proporcionar un marco 
conceptual sólido que estableciese los objetivos que debía alcanzar cualquier 
sistema educativo que pretendiera fomentar la educación a lo largo de toda 
la vida. Además, el proyecto trataba de dar respuesta a la cuestión de qué 
competencias personales se consideran imprescindibles para poder afrontar 
los retos de la sociedad del S. XXI. DeSeCo define las competencias básicas 
como el conjunto complejo de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, 
emociones y motivaciones que cada individuo o cada grupo pone en acción 
en un contexto concreto para hacer frente a las demandas peculiares de 
cada situación. Y una de las competencias es la capacidad para responder 
a las exigencias individuales o sociales o para realizar una actividad o una 
tarea (…). También para desarrollarse como ciudadanos en la sociedad 4.0. 
Cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y 
cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, 
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emociones y otros elementos sociales y comportamentales que pueden ser 
movilizados conjuntamente para actuar de una manera eficaz. 

El marco conceptual de este proyecto para diseñar competencias clave 
clasifica dichas competencias en tres amplias categorías para la formación de 
la juventud que nosotros adaptamos a los ciudadanos de edad. 

1. Estos deben poder usar un amplio rango de herramientas para interactuar 
efectivamente con el ambiente: Unas físicas otra sobre la tecnología de la 
información y por fin socioculturales, como en el uso del lenguaje. 

2. Así mismo, en un mundo cada vez más interdependiente, los individuos 
necesitan poder comunicarse con otros, y debido a que encontrarán 
personas de diversos orígenes, es importante que puedan interactuar en 
grupos heterogéneos.

3. Nuestros ciudadanos necesitan poder tomar la responsabilidad de 
manejar sus propias vidas, situar sus vidas en un contexto social más 
amplio y actuar de manera autónoma. Estas categorías, cada una con 
un enfoque específico, están interrelacionadas y forman la base para 
identificar y mapear las competencias clave.

Figura 41 - Competencias clave

Fuente: Elaboración própria, 2020.

- Competencia para utilizar herramientas de forma interactiva y eficaz. El ciudadano 
de la sociedad actual requiere el uso de gran variedad de herramientas e 
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instrumentos, desde lenguajes hasta conocimientos (códigos, símbolos, textos, 
información, conocimiento, plataformas tecnológicas) para comprender y 
situarse en el territorio natural, social, económico, político, cultural, artístico 
y personal. 

- La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto de forma interactiva es una 
competencia que se relaciona con el uso efectivo de las destrezas lingüísticas 
orales y escritas, las destrezas informáticas y otras destrezas matemáticas, 
en múltiples situaciones. Es una herramienta esencial para funcionar bien en 
la sociedad y en el lugar de trabajo, y para participar en un diálogo efectivo 
con otros. También incluye la habilidad de usar la tecnología de forma interactiva: 
Los avances tecnológicos que se presentan en esta publicación brindan a los 
individuos nuevas oportunidades de satisfacer las demandas de manera más 
efectiva y de formas nuevas y diferentes y tienen el potencial de transformar 
la forma en que las personas trabajan juntas (reduciendo la importancia de la 
ubicación y facilitando relaciones y redes de personas.

- En la competencia para funcionar en grupos sociales heterogéneos, el foco se sitúa 
en la interacción con “el otro”, con los otros diferentes. Los seres humanos 
dependemos desde siempre de los lazos sociales que establecemos con los 
demás. Ello implica tener competencia para resolver con empatía y de forma 
pacífica y democrática los inevitables conflictos de la vida social. Se asocia 
con las competencias sociales o las competencias interculturales e incluye la 
habilidad de relacionarse bien con otros y la de cooperar. 

1.1.1. Y, por último, la competencia para actuar de forma autónoma, lo 
que implica tanto el desarrollo de la propia identidad personal como 
el ejercicio de la autonomía relativa y con criterios propios a la hora de 
decidir, elegir y actuar en cada contexto. 

1.1.2. A estas competencias de Deseco, se han referido posteriormente 
informes que alertan sobre la necesidad de concienciar a la ciudadanía a 
anticiparse a nuevas demandas, dado el contexto del momento caracterizado 
por los rápidos cambios, el incremento de la mundialización y unas relaciones 
socioculturales y económicas muy complejas. Todo ello requiere que los 
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ciudadanos y ciudadanas mayores se empoderen del manejo de sus vidas de 
forma significativa y responsable, ejerciendo control sobre sus condiciones 
de vida y de trabajo en la actualidad y especialmente en el imprevisible y 
apasionante futuro que espera incluso a las personas de edad. 

4. La formación de la ciudadanía en los Programas Universitarios para 
Mayores (PUM)

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró a 1999 como el Año 
Internacional de la Personas Mayores, bajo el lema “una sociedad para todas 
las edades”. La decisión no pudo ser más oportuna porque la prolongación de 
la edad media de vida de la sociedad producida a lo largo del siglo XX, que 
no tiene precedente en la historia de la humanidad, supuso un desafío para 
todas las sociedades y exige un cambio fundamental del modo en que éstas 
se organizan y consideran a las personas mayores de edad. 

Esta conmemoración sirvió para dar mayor luz a las experiencias existentes y 
para que en España comenzaran a multiplicarse los Programas Universitarios 
para mayores, después de que existieran algunos, muy pocos, antes de esa 
fecha. Desde ese momento hasta el presente, tales programas son una de 
las más importantes atenciones para con los ciudadanos de edad de los que 
venimos tratando. Los programas universitarios para este tramo de edad 
(mayores de 55 años en la mayoría de casos) fomentan la participación de los 
mayores en la sociedad, otorgando una dimensión social al proceso educativo 
que iniciaron en etapas pretéritas de sus vidas. 

Se trata de una nueva forma de “Educación de Adultos”. Pero hablando 
estrictamente, la que entendemos como Educación de adultos está orientada 
a la integración de los adultos en el mercado de trabajo a través de programas 
de cualificación o recalificación profesional y su eje gira en torno a procesos 
de alfabetización, mientras que los PUM nacen de la creciente demanda de la 
población mayor de lograr una formación que transciende a la alfabetización 
y es posterior a la misma. Estos programas suponen un nuevo concepto 
de educación universitaria, que enseña a envejecer de forma saludable y 
solidaria, extendiéndose a todos los colectivos sociales y reforzando al mismo 
tiempo los procesos de relación intergeneracional. 
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A nuestro juicio, tal emergencia de los PUM que ya existen en todas las 
universidades públicas y privadas españolas con un número cercano 
a los 80, es producto de un momento singular en el que confluyen varias 
circunstancias: 

1. Una universidad que mira más a su alrededor

2. Una sociedad que exige un mayor compromiso social a los universitarios y

3. Unas personas de edad que llegan a la edad de jubilación con un 
horizonte de vida aún lejano y pleno de facultades, de una generación que 
vio limitadas sus posibilidades de acceso a las aulas universitarias. Los 
comentamos brevemente.

4.1. Determinante cambio demográfico con creciente esperanza de vida

Atendiendo a la frontera cronológica marcada como referencia de entrada en la 
llamada Tercera Edad, que suele ponerse en los 65 años, el Informe del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas constataban que en los últimos 30 años los 
países en desarrollo habían logrado históricos adelantos en cuanto a mejorar la 
salud y a prolongar la duración de la vida. En concreto en España las proyecciones 
demográficas mostraban en aquel momento que el número de personas mayores 
de 65 años que en 1990 era de unos cinco millones, se aproximaría a 6 millones 
en el año 2010 y a 7 millones en el 2020. Una cifra que se quedó corta en cuanto 
a las previsiones pues en este momento, , a fecha 1 de enero de 2020, según los 
datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, la población mayor de 
64 años en España ascendía a 9,28 millones, un número bastante más alto de lo 
que las previsiones anunciaban hace 20 años. 

Tenemos, por tanto, un ascenso importante de una población de edad 
avanzada, de la que luego hablaremos. Pero no es solo el dato estadístico lo 
que hace multiplicar este tipo de iniciativas. En esos momentos de finales 
de siglo comenzaba a contemplarse a los mayores desde una óptica mucho 
más positiva, destacando en ellos cualidades todavía provechosas para la 
sociedad. Los prejubilados y los jubilados más jóvenes son una población 
muy importante, tienen mucho conocimiento adquirido y se encuentran en lo 
mejor de su vida, pues cada vez se es más consciente que esta etapa del ciclo 
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vital no es tiempo de soledad, de marginación, de resignación y degradación. 
Es tiempo de vida normal.

4.2. Una nueva gestión y un nuevo derecho al conocimiento 

Al tiempo, se vivían cambios profundos en la gestión del conocimiento. Frente 
a la obtención de un título, la clave comenzaba a ser la formación continua. El 
vehículo de promoción y desarrollo personal que supone la ciencia y la cultura, 
desde los planteamientos actuales, debería extenderse a todas las personas y 
edades, no debe ser patrimonio de ninguna casta ni de ninguna edad, por lo que 
hay que procurar que los citados bienes culturales llegasen a todos los mayores 
sin limitación social, económica o geográfica. Los programas universitarios 
parecieron uno de los marcos más adecuados para esta formación continua, 
siendo “mucho más que una simple forma de llenar el tiempo libre”, afirmaba 
Alberto Calderón, entonces Director del IMSERSO.

A nivel político, es la propia UNESCO la que avala estas acciones. Así, en su 
Informe sobre la educación para la sociedad del nuevo milenio, tan bellamente 
titulado “La educación encierra un tesoro”, el grupo de expertos coordinado por 
Jacques Delors definió perfectamente dicho trazado sobre un eje crucial: “la 
educación de todos, para todos y a lo largo de toda la vida”. 

El entonces Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, 
en un discurso a universitarios españoles, precisaba en 1999 que “los 
vertiginosos cambios tecnológicos y económicos de nuestra época han hecho 
que el aprendizaje a lo largo de toda la vida haya dejado de ser un lujo, 
para convertirse en una necesidad básica”. Por eso, junto con la exigencia 
ética de que la enseñanza ha de democratizarse y estar al alcance de todos 
los ciudadanos, planteaba desde la UNESCO la urgencia práctica de que 
la educación sea permanente, un proceso continuo que asuma diversas 
modalidades a lo largo de toda la vida de la persona. 

Finalmente, en aquellos momentos está más que extendida la convicción 
de que la educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos 
humanos, de la democracia, del desarrollo de los pueblos y de la paz, valores 
a los que la universidad no puede permanecer ajena.
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4.3. Un concepto distinto de universidad

Por otro lado, a partir de aquella época, la sociedad comenzaba a estar 
convencida de que la Universidad era una necesidad en todo su conjunto, 
tanto en la producción del saber como en el retorno inmediato de sus valores 
a la comunidad. Abrir la Universidad a las personas mayores suponía 
compartir un novedoso concepto de universidad. Y supone aceptar:

a) Que se puede aprender a cualquier edad 

b) Que la formación universitaria no debe estar orientada solamente a formar 
profesionales, sino que también debe procurar hacer más culta a la sociedad 
en su conjunto, propiciando la reflexión sobre la cultura y los valores.

c) Que la educación es un proceso que dura toda la vida y la Universidad es 
una de las instituciones educativas con las que cuenta la sociedad, pero ha 
de ser una universidad abierta e intergeneracional. 

d) Que la Universidad también ha sentido la necesidad de salir del campus 
y mirar hacia la sociedad. Y ha sido precisamente en los últimos años 
cuando ha sido más consciente de que no puede desarrollar su función 
investigadora ni formativa al margen de la sociedad y que dicha sociedad 
no sólo necesita nuevos profesionales, sino también reciclar y actualizar 
los conocimientos y la formación de sus trabajadores y profesionales, de 
sus hombres y mujeres.

Figura 42 - Nuevos alumnos en la Universidad. UMEX

Fuente. Elaboración própria, 2020.
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4.4 . Nuevos alumnos de las universidades

De las aproximadamente 80 universidades -tanto públicas como privadas- 
que existen en España, más de 70 cuentan con este tipo de programas. Y 
de ellas, la mayoría se asocian en torno a la activa y dinámica Asociación 
Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) cuyo fin 
esencial es fomentar los programas educativos para mayores e n el ámbito 
universitario, desarrollar el diálogo y comunicación entre las Universidades, 
las Administraciones Públicas y entidades privadas, impulsando la cultura, 
la búsqueda de soluciones para la satisfacción de necesidades formativas y 
actuar como centro de información y asesoramiento interuniversitario para 
los Programas de Mayores (https://www.aepumayores.org/).

Los cerca de 70.000 alumnos que conforman las universidades de la AEPUM 
y los de cada una de ellas llegan a la Universidad con el único afán de 
ser universitarios y recibir una formación superior. No hay aspiraciones 
curriculares, no esperan una capacitación profesional. Sólo anhelan vivir la 
universidad, lo que está suponiendo una revitalización del más puro espíritu 
universitario. Así lo vivimos desde nuestro nuestros más de 20 años de 
experiencia.

Debido a esa inquietud, el colectivo de personas de edad se integra en distintas 
actividades, además de las universitarias, acudiendo a conferencias y charlas 
de diverso contenido, de las que se imparten en las bibliotecas municipales 
o centros culturales. Están permanentemente activos y en absoluto pueden 
ser considerados como un sector social pasivo. Incluso ellas, las mujeres de 
edad tradicionalmente menos visibles, se incorporan en mayor proporción y 
con mayor frecuencia que ellos a foros y otros movimientos que las apartan 
y distraen del ambiente puramente doméstico, donde se las ha enclavado 
injustamente. Comprobamos a diario, por sus actos, que nuestros alumnos de 
edad son personas con un extraordinario vigor y con una fuerza envidiable. 
Acuden a donde se les requiere y ayudan en lo que pueden en causas justas 
y solidarias como ciudadanos y ciudadanas de primera. 

Porque los adultos de edad de nuestros PUM son muy distintos a los de hace 
30 años. Los viejos de ahora, como constatan los gerontólogos, son distintos. 
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Hay una brecha entre las personas de edad de antes y los de ahora en dos 
dimensiones importantes: en nivel de estudios y en expectativa de vida. 
La mayoría de ellos, y bastantes más de mujeres, ven esta etapa vital como 
una oportunidad para dedicar su tiempo a lo que desean y muchos de ellos 
(2.400 en nuestra institución universitaria de tipo medio) han elegido crecer 
al amparo de la universidad.

Los ciudadanos de edad de nuestros programas están asumiendo nuevas 
funciones y responsabilidades y tienen nuevas aspiraciones educativas en su 
calidad de ciudadanos trabajadores, abuelos, padres, madres o miembros de 
familia. Son, en definitiva, más formados, más solventes económicamente, más 
autónomos, más longevos y más reivindicadores de sus derechos. Unos aportan 
la innovación y el cambio; otros, la experiencia y la estabilidad. Ambas cosas 
son necesarias. El protagonismo que la sociedad les reserve resultará crucial 
para ellos, pero también para un país que no puede ni debe prescindir de su 
talento y experiencia, advierten sociólogos, demógrafos y economistas. 

5. Nuevas demandas educativas de los ciudadanos de edad

Los Programas Universitarios para Mayores (PUM) aportan muchos 
ingredientes que contribuyen positivamente a replantear el propio concepto 
de educación de ciudadanos adultos, pero deben insistir en la profundización 
de aptitudes transformadoras y no solo en habilidades sociales o laborales. 
Porque habría que tener una visión más amplia de la formación de los 
ciudadanos de edad ya que el concepto de educación debe significar aquí más 
que adquirir habilidades, capacitándolos para participar en procesos de toma 
de decisiones en los ámbitos político, económico y social, hasta convertirlos 
en agentes activos de cambio social para que puedan enfrentar los nuevos 
desafíos y demandas sociales.

Como hemos constatado a lo largo de los años, la comprensión del papel de la 
educación de adultos ha cambiado y se ha desarrollado con el tiempo. Desde 
su concepción como promotora de la comprensión internacional a inicios de 
los 50 del pasado siglo, la educación de adultos se percibe hoy como una 
clave en la transformación económica, política y cultural de las personas, las 
comunidades y las sociedades en el siglo XXI.
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Las políticas de la educación de personas adultas, entre ellas las de los PUM, 
solamente serán relevantes, como reconocía la UNESCO (2014), si toman en 
cuenta la magnitud, la profundidad y la fuerza de los cambios globales. Por 
ello, la formación que impartamos tiene que responder a las transformaciones 
socioeconómicas, diseñando contenidos que respeten y defiendan los 
valores básicos, incluyendo los derechos humanos de todos y capacitando 
a las personas para hacer frente a los cambios que surgen con vertiginosa 
velocidad en el actual s. XXI.

Un punto de referencia para la formación de la ciudadanía actual podría ser 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (2015) y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) por la que los 193 estados miembros se comprometieron 
a velar por un crecimiento económico sostenido e integrador, la inclusión 
social y la protección del medio ambiente, y a hacerlo en un marco de paz 
y cooperación. La Agenda se basa en cinco dimensiones fundamentales: 
personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz y es el plan de 
acción más amplio acordado hasta ahora para eliminar la pobreza extrema, 
reducir la desigualdad y proteger el planeta. La Agenda va más allá de la 
retórica y hace un llamamiento concreto a la acción en favor de la humanidad, 
el planeta y la prosperidad. Nos insta a adoptar medidas enérgicas y 
transformadoras que se requieren con urgencia para que el mundo tome un 
nuevo rumbo hacia la sostenibilidad y resiliencia.

La Agenda se sustenta en unos principios que suscribimos, ya que:

- pretende redundar en beneficio de todos y se compromete a no 
dejar a nadie atrás, llegando a todas aquellas personas necesitadas y 
marginadas

- sugiere la participación de todos los segmentos de la sociedad, 
independientemente de su raza, género, grupo étnico e identidad, para 
que contribuyan a su aplicación

- se basa en la cooperación entre múltiples partes interesadas para la 
creación de alianzas y el intercambio de conocimientos, experiencia, 
tecnología y recursos financieros que contribuyan a la consecución de los 
objetivos de desarrollo sostenible en todos los países.
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De aquí que la educación para la sostenibilidad se considere un objetivo 
transversal en la formación de los ciudadanos y ciudadanas incorporando 
prácticas que contribuyen a un futuro sostenible en los diferentes ámbitos 
(consumo responsable, actividad profesional y acción ciudadana) que ayuden 
a transformar concepciones y hábitos. 

De aquí se nutren en gran medida las demandas educativas de nuestros 
programas universitarios para ciudadanos de edad y se sustentan los 
principios en que se han de sostener las actividades de los mismos. Estas 
finalidades de orden transversal pueden servir de orientación para iluminar 
a las disciplinas científicas que los desarrollen. Los objetivos de la educación 
de del ciudadano adulto hoy, como parte del proceso que se extiende a lo 
largo de la vida, deben consistir en reforzar la capacidad de hacer frente a las 
transformaciones de la economía, la cultura y la sociedad en su conjunto y 
promover la coexistencia, la tolerancia y la participación consciente y creativa 
de los ciudadanos en su comunidad.

En el contexto descrito, el Programa Universitario de los Mayores de 
Extremadura es un proyecto de desarrollo científico-cultural, dirigido a 
promover la ciencia y la cultura en la personas mayores, al mismo tiempo que 
las relaciones intergeneracionales para el desarrollo del ciudadano del s. XXI. 

El Programa está dirigido principalmente a las personas mayores de 55 años 
sin necesidad de titulación previa. Y los objetivos son los siguientes:

• Facilitar el acceso de las personas mayores a los bienes culturales para la 
mejora de su calidad de vida y el fomento del empleo creativo del ocio.

• Propiciar un espacio para el debate ciientífico-cultural a una generación 
que ha tenido escasas oportunidades para el mismo.

• Ofrecer un marco para las relaciones intergeneracionales que, en  otros 
contextos, han sido difíciles. 

• Incorporar a los mayores a las oportunidades que ofrece la sociedad de 
la era digital. 

• Fomentar la participación de las personas mayores como futuros 
dinamizadores en su propio contexto socio-cultural.
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El Programa Universitario para personas mayores se imparte en siete sedes 
de la región española de Extremadura (Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, 
Almendralejo y Zafra) y se desarrolla durante cinco cursos académicos. 
Aunque su sostenida demanda de cursos posteriores a la finalización de 
lo que podríamos llamar el Grado, obliga a incluir los llamados “cursos de 
postgrado” en los que se matriculan indefinidamente un numeroso grupo de 
ellos permaneciendo en las aulas universitarias tantos años como desean.

Las actividades formativas universitarias no pretenden simplemente rellenar 
el tiempo libre. Junto con las materias de todas las áreas del conocimiento 
que componen los cinco cursos académicos, se realizan también una serie de 
actividades complementarias, viajes de estudio, intercambios de alumnado 
con otros programas españoles o extranjeros o conferencias que ofrecen 
la posibilidad a los alumnos de contar con la visión, el conocimiento y la 
experiencia de determinados profesionales y expertos en diversos campos 
de la ciencia para dar respuesta a las necesidades sociales y económicas de 
la sociedad del siglo XXI, fomentando el pensamiento crítico, practicando la 
colaboración y ejercitando la agilidad, la adaptabilidad, la curiosidad y la 
imaginación.

6. El ciudadano del futuro, tras el Coronavirus

Se creía que con la caída del Muro de Berlín en 1989 se había consagrado el 
triunfo del capitalismo como modelo económico y de la democracia liberal 
como forma política, sostiene Corchero (2020) en un artículo periodístico con 
indisimulada función de intuir el futuro. Pero la incorporación al mercado de 
900 millones de trabajadores chinos, con motivo de la adhesión de China a la 
organización mundial del comercio, ha provocado que el modelo occidental 
se ponga en cuestión y, veinte años después, China dé un primer paso para 
convertirse en la zona de mayor crecimiento económico y comercial del 
planeta, afirma nuestro autor categóricamente. A causa de esto, son muchos 
los autores que en estos meses de pandemia están descubriendo que el 
futuro se mueve entre el Pacífico y el mar de China, escenario de las guerras 
comerciales del siglo XXI. Por tanto, o cambiamos hacia la innovación 
tecnológica y el ahorro, advierten muchos, o la vieja Europa se convertirá en 
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un parque temático, pues la economía mundial depende cada vez menos de 
Europa y cada vez más de China y del resto de potencias. 

Del mismo modo, hasta hace muy poco dábamos por sentado que la 
democracia liberal o el Estado social y democrático de derecho era no solo el 
punto final de la evolución política, sino que a nuestro parecer se erigía en el 
sistema al que todos los países aspiraban. Esto fue, en esencia, lo que el joven 
trabajador del departamento de estado americano, Francis Fukuyama, venía 
a decir en su famoso libro The End of History and the Last Man, editado 
en 1992 en Nueva York, con la arriesgada tesis de que la Historia, como 
lucha de ideologías, había terminado con un mundo final basado en una 
democracia liberal, pues, según él, el comunismo y el fascismo eran sistemas 
desacreditados. Y en el futuro inmediato solo la democracia liberal tendría 
la legitimidad necesaria para convertirse en el sistema político al que todo 
el mundo debería aspirar (Corchero, 2020). Algo así como la forma ideal de 
gobierno humano.

Treinta años después se preguntan los politólogos qué queda de aquellas 
osadas predicciones y González Férriz (2019) viene a decir, como muchos 
otros, que aunque se haya avanzado en un régimen que garantiza derechos 
y libertades, la realidad muestra que el modelo europeo se encuentra hace 
algún tiempo en serias dificultades. 

Las principales decisiones que afectan a nuestro futuro ya se toman en el 
ámbito mundial. Incluso la Unión Europea pasa por dificultades, mientras 
las nuevas potencias económicas están imponiendo un capitalismo cada vez 
más competitivo. Los países asiáticos crecen mucho más deprisa y son líderes 
en sectores clave como la electrónica, las telecomunicaciones y el comercio. Y 
todos sabemos que existe una regla de oro, la cual sostiene que “quien tiene 
el oro pone las reglas…”, es decir, quien tiene dinero tiene el poder, incluso 
de imponer los valores y modelos de convivencia internacional. 

Europa se está ralentizando frente a los países emergentes que como China han 
apostado por la vigilancia digital y el ‘Big data’. En consecuencia, el dominio 
occidental puede estar finalizando. Cada vez más europeos pensamos que 
nuestros hijos no tendrán una mejor vida que nosotros. No obstante, para otros 
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como Corchero (2020) “los occidentales no deberíamos temer al futuro y frente a 
nuevas reglas internacionales y nuevos poderes financieros deberá demostrar la 
validez de los valores humanos y de la justicia social”, vaticina el articulista.

Tras los primeros meses de la pandemia comenzó una carrera de predicciones 
sobre cómo será el mundo que espera a nuestros ciudadanos de edad el día 
de mañana A ella se han sumado instituciones internacionales, economistas, 
laboratorios de ideas e incluso gobiernos de todo el mundo y se continúa en 
la actualidad realizando esfuerzos por poder aventurar cómo será el mundo 
que espera en el futuro a nuestros ciudadanos de edad, comenta Bassets 
(2020). Mientras la aún incipiente sociedad digital apunta otras formas de 
vivir y de instalarnos en el mundo, la crisis del coronavirus, extendida por 
todo el mundo, ha comenzado a tener ramificaciones muy profundas, ya 
que no sólo afecta a la economía, sino también a nuestros modos de vida, 
trabajo y pensamiento. Y a pesar de que inicialmente se vio como una crisis 
sin gran importancia y fácilmente controlable, particularmente desde nuestro 
“todopoderoso” mundo occidental, la mayoría de los especialistas auguran 
que tendrá un profundo impacto en las libertades personales, en las políticas 
sociales y de salud, y en el mundo en general.

A estas perturbaciones se suma una más silenciosa que, al decir de Rodríguez 
de las Heras (2020b), no podemos saber hasta dónde calará, que es “…de 
profundos cambios de valores y prácticas consecuentes en una sociedad que 
quizá haya alcanzado los límites de su modelo”. 

Es verdad que la enfermedad podrá ser controlada, pero todo el mundo admite 
que habrá que tomar nota de un importante aviso sobre la vulnerabilidad de 
la ciudadanía planetaria y pensar en un modelo de vida diferente al que hasta 
ahora nos hemos dado. La crisis del coronavirus ha paralizado la economía 
global, con una recesión tal vez superior a la de 2009. Tanto que la OIT prevé 
la destrucción de 230 millones de empleos, lo que tras el aspecto humano y 
sanitario, que es el principal drama de esta crisis, anticipa una hecatombe que 
exige nuevas políticas económicas. 

Los expertos coinciden en señalar que los gobiernos ya no tienen otra 
opción sino intervenir masivamente, como ha hecho la UE, no solo en los 
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mercados, sino sobre todo en la economía real para evitar un escenario de 
desastre al estilo de los años treinta. Como si se entrara en una especie de 
capitalismo patrocinado por el Estado, así, de un día para otro. 

El giro contraliberal o “i-liberal”, como lo llaman otros, se podría acelerar 
en respuesta a la pandemia, está marcando un punto de inflexión, de ruptura 
o de cambio radical. O sea que los gobiernos no tendrán más remedio que 
ejercer un papel más relevante en el funcionamiento de las economías. Por 
tanto, parece que debemos esperar, dicen los optimistas, que muchas cosas 
cambien, porque si nada cambiara después de esta convulsión, “habremos 
perdido la oportunidad de ensayar un modo diferente de ver y organizar 
un mundo en el que haya un lugar digno para todos”, afirma el conocido 
articulista español Juan Arias (2020). 

Todavía en noviembre de 2020, cuando escribimos estas líneas, se ignora 
cómo terminará esta crisis de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 
que ya ha matado a más de un millón de personas y ha confinado a casi toda 
la humanidad. No está claro cómo será la salida de la crisis, ni cuándo una 
vacuna garantizará el regreso a la normalidad. Nadie está seguro de cuál 
será la normalidad ni cuándo estaremos en medio de ella de nuevo. Unos 
creen que “ya nada será igual”, “habitaremos un mundo distinto”, “es el fin 
del capitalismo y de la globalización”. Otros, más cautos y conservadores, 
desconfían mirando a la historia, de los augurios más catastrofistas y opinan 
que, simplemente, se reforzarán las grandes tendencias hoy en marcha.

Bruno Tertrais, especialista en geopolítica y relaciones internacionales, y 
director adjunto de la Fondation pour la Recherche Stratégique, que describe 
al coronavirus como una “sorpresa estratégica” comparable a la caída del 
muro de Berlín en 1989 o la crisis financiera de 2008, precisa que no todas 
las “sorpresas estratégicas” provocan las consecuencias esperadas y aventura 
“un retroceso de la mundialización, un declive de líderes populistas, el 
retorno del Estado protector…  y, en contra de la predicción más extendida, 
que ninguna potencia -tampoco China- saldrá reforzada” (Bassets, 2020). 

Y respecto de China, cuyo nombre aparece en todas las predicciones, la 
directora del Istituto Affari Internazionali de Roma, Nathalie Tocci, asegura 
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que no es que vaya a ser el nuevo imperio, pero que sí será el momento en 
el que la potencia global de China se consolide, aunque a manera de un soft 
power o poder blando, el que no se ejercita de manera coercitiva. 

Desde el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), un think tank con 
sede en la ciudad catalana, dedicado a la investigación en el ámbito de las 
relaciones internacionales, APUNTAN que, de momento, todo el mundo ve en 
esta crisis motivos suficientes para confirmar sus certezas o sus temores según 
el prisma de quien las interprete tanto en Oriente como en Occidente, tanto 
en la derecha como en la izquierda. Sin embargo, y confesando la prudencia 
con la que predicen, extraen del conjunto de datos algunas tendencias que 
parecen más probables que otras: el repliegue de la globalización; el declive 
del populismo –y sin embargo, el éxito del soberanismo y la revancha de las 
fronteras–; el retorno con fuerza del poder público; el advenimiento de las 
sociedades de la vigilancia y la proliferación de las conductas aislacionistas; 
el riesgo de acciones políticas o militares oportunistas… Y también apuesta 
por que ningún polo de poder importante emergerá de la crisis como un 
Estado o modelo hegemónicos.

Desde otro sector de la sociedad, para los naturalistas y de los que miran un 
poco más allá, el futuro de nuestro planeta y de una población saludables está 
en la creación de un nuevo tipo de habitante: el ciudadano de los espacios 
abiertos. Esta es la idea que recoge el conservacionista John Judge en el libro 
que acaba de publicar bajo el título The Outdoor Citizen. En su ensayo el autor 
comparte un extenso abanico de prácticas innovadoras que se llevan a cabo 
en distintas ciudades del mundo y que están resultado positivas. Su idea 
fundamental es diseñar ciudades más abiertas al medio ambiente y a su vez un 
entorno natural más accesible al ciudadano de manera “inclusiva” y describe 
cómo los beneficios de acercarse a la naturaleza para protegerla y disfrutarla 
son restauradores para nuestra psique, independientemente de la edad o la 
condición social. Según el naturalista, “el momento que vivimos es un punto de 
inflexión en el que habrá que elegir entre un mundo en el que cada uno trabaja 
en su casa mientras Amazon le trae la compra, u otro en el que los desarrollos 
tecnológicos se usan de manera que tanto el medio ambiente como el humano 
se benefician de ellos”, según recoge Cristina Rojo (2020) en El Diario.es.
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También habla Judge de las ciudades inteligentes, integradas por espacios 
abiertos de fácil acceso para todos, de una planificación urbana basada 
en la economía circular, y de un desarrollo urbano que tiene en cuenta la 
tendencia climática a producir situaciones extremas como sequías, tornados, 
inundaciones o terremotos. La base del funcionamiento de una Smart City  
son los sensores inteligentes o smart sensors que se encuentran distribuidos 
por toda la ciudad y proporcionan la información a las administraciones 
públicas o directamente al ciudadano a través de wifi y en tiempo real, lo 
que permite consultar el dato que necesite en cada momento a través de 
algún dispositivo electrónico. Así, toda la ciudad puede estar conectada, y 
sus ciudadanos también. 

En una ciudad inteligente, como podemos ver en Endesa (2020), habrá sensores 
sobre el estado de la red eléctrica, de aparcamiento, de humedad, de tráfico, 
de luz, sensores de paso, de recogida de residuos o meteorológicos (que 
indican la calidad del aire y del agua, el ruido, la humedad, la temperatura 
y la concentración de polen, por ejemplo). También pueden ser sensores 
de contaminación que miden otras variables medioambientales, como la 
concentración de CO2 y de las partículas en suspensión.

Complementaria a la idea anterior, y también interesante, es la que trata de 
formar al “ciudadano inteligente” partiendo de que en cada ciudad existe una 
gran cantidad de información que, aunque está al alcance de todos, resulta 
difícil de cuantificar y transmitir de un modo fiable, “ni siquiera con sensores 
repartidos por todo el territorio”, dicen. Esa información es la que pueden 
transmitir los propios ciudadanos que se convierten, en lo que se conoce como 
Smart Citizens o ciudadanos inteligentes. Estos serían aquellos ciudadanos que, 
sensorizados y monitorizados oportunamente, interactúan con la Smart City de 
distintas formas, como puede ser el reciclaje de residuos, el ahorro de energía 
o el uso de las nuevas tecnologías. En definitiva, aquellos que trabajando en 
colaboración y gracias a las nuevas tecnologías son capaces de gestionar su 
propio entorno. Aunque para ser un ciudadano inteligente sería necesario 
asumir una seria de responsabilidades dentro de la ciudad inteligente: usar el 
transporte público, realizar buenas prácticas de consumo energético, utilizar 
energías renovables, implicarse en las decisiones del futuro de su ciudad, etc.
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7. El ciudadano de edad ante la sociedad de la incertidumbre

La segunda mitad del siglo XX promovió un desarrollo tecnológico que ha 
acelerado el ritmo de la historia. Todas las previsiones relativas al conocimiento 
del futuro se han visto superadas, y los grandes problemas mundiales como 
el cambio climático, el problema de los refugiados, el terrorismo global o la 
acentuación de las desigualdades sociales como consecuencia de la crisis 
obligan a cambiar la perspectiva. Pero, por si fuera poco, el coronavirus y 
sus consecuencias van a generar importantes consecuencias también sobre 
la solidaridad y la confianza social. Muchos coinciden en el aumento del 
autoritarismo en sus diversas manifestaciones. Y una última consecuencia, 
tal vez la más difusa, pero de mayor importancia y objeto de preocupación, 
sea el sentimiento de vulnerabilidad personal y de fragilidad compartida que 
puede afectar a las sociedades en el futuro. De la pandemia se puede salir con 
ese sentimiento de una sociedad de riesgo que, para nosotros hace referencia 
a una sociedad presidida por la incertidumbre. Con la pandemia aumenta 
la sensación de inseguridad generalizada y se cuestiona con fundamento 
nuestra capacidad de control sobre acontecimientos impredecibles ante los 
que nos encontramos indefensos. 

Precisamente el sociólogo Edgar Morin formuló hace ya unos años que el 
gran reto de la educación del futuro sería enseñar a afrontar la incertidumbre. 
Aprender a vivir con la incertidumbre es una de las claves en esta sociedad 
dado que el futuro es algo incierto. Para muchas personas la incertidumbre 
suele ser muy estresante generándoles problemas de ansiedad o depresión. 
Como escribe Tamara de la Rosa (2016), “aprender a vivir con incertidumbre es 
aceptar que no vamos a saber ni cuándo se solucionarán nuestros problemas, 
ni cómo será nuestra vida dentro de un tiempo, ni si nos irá bien o mal”. 
Planificar, ser precavido, encargarse con responsabilidad de los asuntos son 
acciones positivas que nos pueden ayudar, según esta autora, al logro de 
muchos de nuestros propósitos. Desde luego, si le hacemos caso, “podríamos 
pagar un alto precio cuando pretendemos que absolutamente todo deba estar 
bajo nuestro control”.

El pedagogo Escotet (2010) decía ya hace un decenio que “educar para la 
incertidumbre es absolutamente necesario en estos tiempos, aunque ello es 
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complicado “porque hemos creado un mundo que tiene bastante de ficción”. 
La base fundamental de la educación para la incertidumbre, según este autor, 
es enseñar a pensar, a disentir, a respetar al otro. Y estos son componentes 
afectivos, no cognitivos. Para este pedagogo español, profesor emérito de 
la Universidad de Texas, la educación española es muy cognitiva, lo cual 
está bien siempre y cuando no lo haga a expensas de lo afectivo, porque “el 
ser humano ha de aprender a vivir en sociedad. Y vivir con incertidumbre 
provoca inquietud y ansiedad, incluso angustia”.

A propósito de la incertidumbre, el filósofo Daniel Innerarity (2020) 
nos contradice con todo derecho al afirmar que somos una ‘sociedad del 
desconocimiento’ porque ignoramos todo lo que hay que hacer para sobrevivir. 
Todos estamos de acuerdo en que la incertidumbre forma parte de la vida 
humana, tanto en el plano individual como a nivel social. Sólo tenemos la 
certeza de que somos mortales, pero no sabemos cómo ni cuándo se verificará 
esa condición, dice. Siendo esto así, este profesor de Filosofía se pregunta si es 
posible conducir la propia vida o gobernar las sociedades en medio de dicha 
incertidumbre con alguna racionalidad…Y, ciertamente, él lo ve difícil por las 
sorpresas que proceden de las intrincadas dinámicas que habitualmente no 
acertamos a identificar y que forman parte de nuestras vidas. 

Para este filósofo español las crisis de diverso tipo (económicas, sanitarias, 
climáticas…) que se acumulan y superponen son el caso más agudo de esa 
imprevisibilidad, la cual nos obliga tanto a mejorar nuestros instrumentos 
de anticipación como a ser conscientes de sus limitaciones. El deseo de 
conocer el futuro que caracteriza a los humanos ha surgido de la aspiración 
a protegerse frente a lo que amenaza nuestra existencia vulnerable. Así Pérez 
Gómez (2011) aludiendo a los analistas sociales Morin (2011) y Bauman y 
Leoncini (2018), sugiere que la complejidad de la vida contemporánea en la 
era digital requiere un sujeto humano cognitiva y emocionalmente capaz de 
vivir con cierta sensatez y relativa autonomía “en esta sociedad líquida de 
cambio permanente, complejidad estructural, abundancia, incertidumbre y 
desigualdad”. Y, justo unos meses antes de ser arrebatado por la pandemia, 
el profesor de Historia Contemporánea y amigo, Antonio Rodríguez de 
las Heras (2019), comentando al filósofo Bauman, titulaba unos de sus 
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reconocidos artículos en el diario El País, con toda su inteligente ironía, como 
“El mundo digital no es líquido, es húmedo”. En homenaje suyo, transcribo la 
literaria comparación que encabeza dicho artículo y que apoya la debilidad, 
inconsistencia e incertidumbre consiguiente de la sociedad líquida de la que 
hablamos. 

“Una humedad densa y penetrante de ceros y unos lo empapa todo, y hace 
que hasta lo más consistente se reblandezca. Si las construcciones que hemos 
venido levantando durante siglos se agrietaran por efecto de las tensiones de 
lo nuevo, se podría, al menos, contener el derrumbe apuntalándolas; pero si 
lo que sucede es que la estructura se reblandece por efecto de esta humedad 
digital, no hay puntales que contengan el desmoronamiento. Vivimos hoy 
esta situación desconcertante de inconsistencia de aquello que hasta ahora se 
mantenía firme y nos albergaba”.

Volviendo de nuevo a Inneraraty, éste se plantea en otro lugar si nuestros 
sistemas de gobierno han desarrollado la capacidad de gestionar esta 
incertidumbre. Y deduce que no porque para los políticos resultan más 
interesantes las pequeñas ganancias en el corto plazo que las grandes de 
largo plazo vinculadas a oportunidades inciertas. Antiguamente, viene 
a decir, la ignorancia se combatía hasta eliminarla, pero la actual era de la 
incertidumbre nos invita a considerar que hay una dimensión irreductible 
en la ignorancia, por lo que debemos entenderla, tolerarla e incluso servirnos 
de ella y considerarla un recurso. Cuando creemos que lo tenemos “todo 
controlado”, nos sentimos seguros y andamos con paso firme. 

El modo más saludable de vivir la incertidumbre es aceptarla, sostiene María 
Victoria Nadal (2016) con la que concordamos. Eso significa para ella que lo 
reconocemos, que percibimos que quizá es duro y difícil. “Reconocemos lo 
que sentimos, que ahora no existen las respuestas o que quizás necesitamos 
ayuda…”.  La vida es incierta y difícil de controlar. Incluso las opciones que 
creemos dominar pueden convertirse en imprevistos y entonces solo podemos 
adaptarnos o frustrarnos... “Cada vez es más necesario tener capacidad de 
reacción y tomar decisiones sin tener toda la información disponible”, finaliza 
la autora.
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Moldando o futuro já presente

Capítulo 10

Os avanços da biotecnologia, das neurociências, das neurotecnologias e de outras ciências 
que investigam o envelhecimento humano são exponenciais. O Ser Humano investiga em 
cada minuto da sua vida os caminhos que o conduzam ao retardar o envelhecimento. A 
descoberta do gene da juventude, o FoxM1, tornou-se uma realidade no final da segunda 
década do século XXI. As novas são de elevadas expetativas, otimismo e esperança para 
a Humanidade.481 A inevitabilidade da disrupção tecnológica instalou-se no mundo da 
hodiernidade e os limites da vida e da morte começam a confundir-se. Estaremos no limiar 
da “morte da morte”?
A polémica instalou-se quando o Homem percorre já os caminhos da Quarta Revolução 
Industrial rumo ao mundo 5.0, o designado da “adaptação do Ser Humano” à disrupção 
tecnológica. Mergulhados em conflitos no interior da ciência e da investigação, ousamos 
arriscar até o fim das religiões, dos credos, um mundo de medos e de receios mais profundos 
do Ser Humano e admitimos até as possibilidades de extinção da raça humana.
A imortalidade é assumida como biologicamente possível e existe em outros seres vivos, e 
nós, os humanos, deixaremos de envelhecer para sempre?

Estaremos preparados para o mundo 5.0?

Os mitos e receios de uma sociedade profundamente controlada pelas 
máquinas, um mundo da distopia, são suavizados pela renovação e 
construção de conceitos que o próprio Ser Humano idealiza e manipula, 
sinónimo talvez das tentativas de diluição dos riscos já instalados pela 
disrupção global, nomeadamente e principalmente de matriz tecnológica. 
Consequência de renovadas visões da sociedade emerge, já em transição, o 
mundo 5.0482 ou sociedade 5.0, o mundo da adaptação do Ser Humano às 

481 Inácio, 2019.
482 Na aceção de Ferreira, 2019.
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tecnologias disruptivas imprevisíveis e inevitáveis, que estão a moldar e a 
modificar a sociedade e a impor ao pensamento e vontade humanas caminhos 
e percursos de difícil controlo. 

O mito do homem mutante,483 em transição na dita Era do Transumanismo 
para a versão cyborg, suaviza-se com a panaceia de que o desenvolvimento 
da tecnologia servirá unicamente para o bem-estar humano, a qualidade de 
vida e a resolução de problemas sociais,484 colocando a tónica na ideia de que 
este será o mundo do (re)equilíbrio do Ser Humano que saberá “aprender a 
aprender”485 as formas e meios que lhe permitam colocar a tecnologia à sua 
disposição plena, de forma a propiciar-lhe todos os benefícios possíveis. 

Figura 43 - Dimensões da Sociedade 5.0 
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Fonte: Elaboração própria, 2020.

Sociedade de equilíbrios, procurando preservar os valores humanos e 
restaurar a esperança na estabilidade entre a relação homem-máquina, de 

483 Clarke, 1990.
484 Fia, 2019.
485 Vide a propósito o capítulo 8 desta obra.
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forma a desenvolver interfaces profissionais conjuntos, com fins perfeitamente 
planificados pelo humano?486 Ou simplesmente esta será a sociedade que 
deve preparar e educar o Ser Humano para entender a inevitabilidade e os 
riscos éticos do futuro, e a preparar-se para entender conceitos como homo 
cyborg e transumanismo, amortalidade, idoso longevo da 5ª idade e riscos 
éticos da disrupção incontrolada? Estaremos numa sociedade de tentativa 
de equilíbrios embora os consideremos quase inviáveis? Ou o Ser Humano 
adquiriu a suficiente consciência e perceção para entender as mutações 
intrínsecas e extrínsecas em curso, consequência da disrupção global e 
fundamentalmente tecnológica? E a dimensão da consciência adquirida 
acerca da mudança global da sociedade e de si próprio, rumo a cenários e 
contextos quase imprevisíveis, permitem-lhe a noção exata do fenómeno de 
transformação à escala planetária, que coloca até em risco a sobrevivência da 
espécie humana? Ou, e na aceção de Rees487, possivelmente este processo, é um 
processo natural próprio de Gaia, que já viu nascer, viver e desaparecer desde 
os primeiros protozoários até chegar à tecnologia da contemporaneidade? 
Ou tudo isto é inevitável, normal e planificado pelo próprio Cosmos?

As palavras de Rees488 são um indicador de reflexão-tentativa de possíveis 
respostas às questões acima emergentes:

“Quem olhar para a nossa história da Terra verá que foram precisos 4000 
milhões de anos para passar dos primeiros protozoários até se chegar à 
nossa civilização tecnológica atual. Mas se olharmos para o futuro, será 
muito provável que nos próximos séculos as máquinas passem a dominar. 
E depois disso elas terão biliões de anos à frente delas. Ou seja, o período de 
tempo na nossa história ocupado pela inteligência orgânica corresponde a 
uma fase muito pequena situada entre vida primária, menos inteligente, e 
a vida electrónica pós-humana.”

As questões e dúvidas são infinitas no limiar do mundo 4.0 e em transição 
para o 5.0. A preparação de respostas aos desafios próprios da emergência 

486 Malone, 2019.
487 Anunciação, 2018.
488 Anunciação, 2018, pp.58-59.
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e disrupção serão uma tarefa hérculea do Ser Humano. Mas iremos estar 
preparados para os riscos éticos e outros, próprios de uma tecnologia cada 
vez mais poderosa, em áreas como a biotecnologia e a cibertecnologia?

Certamente que o pensar em modelos de uma sociedade como a do mundo 
5.0, a Sociedade 5.0, implica pensar uma gestão e controlo adequados da 
tecnologia ao serviço do Ser Humano. Tecnologias disruptivas como a IoT, a 
computação em nuvem, a tecnologia 5G e a tecnologia quântica entre outras. 
E queremos acreditar que elas serão o objeto desejavelmente manipulado pelo 
Ser Humano, na lógica de providenciar serviços de bem-estar e qualidade ao 
modus vivendi e às necessidades humanas.

A Sociedade 5.0 será certamente o tempo das cidades inteligentes (Smart City) 
e da procura de um mundo de vida mais inteligente, eficiente e sustentável. 
Será o tempo dos drones, das smart home489, da medicina robotizada, da gestão 
da nuvem, dos veículos autónomos.490 Mas estaremos realmente preparados 
para a gestão global desses processos e os pilares de uma Educação do 
Futuro serão suficientemente fortes para permitir entender, manipular, 
saber gerir a transformação profunda, monitorizar os riscos éticos e manter 
os valores próprios de uma sociedade de humanos, um mundo de utopia? 
Uma sociedade que será multifacetada, multidimensional e, na aceção de 
Malone,491 com necessidades fulcrais para realizar as convergências possíveis 
e desejáveis entre humanos e máquinas!

Em primeira e última instância estarão os governos e o próprio Ser Humano 
preparados para gerir estas mudanças disruptivas?

O mundo 5.0, o mundo da 5ª idade?

O mundo da quinta idade, menos longínquo e mais próximo do que 
imaginamos, implicará inúmeros desafios para todas as gerações. A sociedade 
que se avizinha, longe da utopia dos filmes de ficção científica, enquadra-se 
num prisma de evolução no qual os idosos terão um papel preponderante, 
protagonismo que ficará a dever-se não só à sua representatividade 

489 Casas inteligentes suportadas pela IoT e pela IA.
490 Fia, 2019.
491 Malone, 2019.
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demográfica, enquanto faixa etária dominante, mas também à capacidade 
reivindicativa alcançada pelos “longevos da quinta idade”. 

As pessoas idosas pertencentes a este grupo, para além de centenárias, terão 
ainda outra característica em comum - o reforço do seu poder emancipatório. 
Este poder, como que revolucionário, romperá com representações sociais 
negativas relativas aos idosos, e associadas à vulnerabilidade e incapacidade 
de reivindicação de grupos populacionais, que se entendem como mais 
oprimidos.

A atual definição concetual de 4ª idade,492 aplicada às pessoas com mais de 80 
anos e aos próprios desafios a nível médico, económico, social ou tecnológico 
da contemporaneidade, conduzirá, provavelmente, ao paradigma da quinta 
idade, o paradigma próprio do mundo 5.0. Este mundo, será pautado pela 
emergência de políticas sociais disruptivas, que vão assumir o recurso à 
tecnologia na conceção e execução de medidas de apoio social, profundamente 
comprometidas com a promoção de uma melhor qualidade de vida do Ser 
Humano.

A possibilidade de opção por respostas sociais mais personalizadas e menos 
formais, será uma realidade. A constante no recurso à tecnologia, permitirá 
compatibilizar os cuidados aos idosos com a sua permanência no domicílio, 
ter acesso ao SAD (serviço de apoio domiciliário) ou ERPI (estrutura 
residencial para pessoas idosas), com apoio de dispositivos que promovam 
uma qualidade de vida associada aos “mais anos vividos.”

Esta metamorfose, na forma de encarar o envelhecimento humano, será 
notável, e configurar-se-á para além do inevitável aumento da longevidade. 
O fenómeno, que se tem vindo a desenhar há já alguns anos, através do 
exponencial alcance dos progressos da medicina e outras ciências relacionadas 
com a vida e a saúde, contribuirá na Sociedade 5.0 para o aumento de 
seres humanos longevos, consequência do inquestionável contributo do 
desenvolvimento tecnológico. 

Este pensamento deverá ser configurado por uma questão prévia. Como 
serão os idosos num futuro relativamente próximo? Em nossa opinião, 

492 Arenas, 2019.



312

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

e prioritariamente, este grupo irá assistir a um reforço da democratização 
do acesso à literacia digital. Neste prisma, a função do poder central e a 
descentralização de competências e recursos para o poder local, com a 
colaboração de instituições do terceiro setor, vão assumir um papel central na 
educação não formal e na literacia dos mais velhos, relativamente à utilização 
de tecnologias favorecedoras do bem-estar e qualidade de vida. Neste cenário 
projetivo que mudanças se irão verificar?

Na sua transversalidade, será possível assistir a dinâmicas e movimentos 
sociais de luta contra a opressão e discriminação dos mais velhos, que vão 
reforçar a sua capacidade reivindicativa, formação e experiência associativa 
face à segregação com base na idade. Na mesma linha, a formação e literacia 
em tecnologia, concorrerão para reduzir o fosso geracional.493

O mundo 5.0 contribuirá formalmente para a emancipação e consciencialização 
dos idosos enquanto parte integrante da sociedade. A reflexão acerca dos 
principais desafios da tecnologia, conduz-nos o pensamento para a forma 
como será entendida a inteligência emocional enquanto competência do 
futuro. A inteligência emocional “ (…) é outro tipo de inteligência. É aquele 
algo mais intangível que nos ajuda a sintonizar o caleidoscópio das emoções 
humanas e que pondera o quanto somos capazes de adaptar o nosso 
comportamento (…).”494

Os elementos que fazem com que este tipo de inteligência seja fundamental 
para lidar com a disrupção tecnológica, permitem aos seres humanos enfrentar 
a pressão de forma mais saudável, trabalhar melhor em equipa, aumentar a sua 
capacidade empática e de escuta ativa, entre outros. Encontra-se aqui presente 
uma lógica de capacitação dos idosos, relacionada com uma visão de “(…) 
justiça social, dando às pessoas através de apoio mútuo e de aprendizagem 
partilhada, que constrói pequenos passos no sentido de objetivos mais amplos, 
uma maior segurança e igualdade politica e social”. 495

Por norma, em contexto de discriminação, neste caso com base na idade, 
o Ser Humano tende a ver reduzida a sua liberdade para realizar escolhas 

493 Arenas, 2019.
494 Disponível em  https://edtech.fabricadecursos.com.br (2020).
495 Payne, 1997, p. 368.
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conscientes e adaptadas à sua situação. A literacia em tecnologia aumentará 
essa liberdade e consolidará o patamar de direitos dos mais velhos. Estes, 
mais livres e emancipados, deixarão de estar sujeitos à imposição de uma 
institucionalização em ERPI, por vezes forçada e entendida como o único 
recurso disponível.

É nossa convicção que existirá um reforço da concretização do livre arbítrio, 
que permitirá ao idoso optar pela melhor situação ou resposta social que 
considere adequada à continuação e melhoria do seu bem-estar e qualidade 
de vida. Tal implica, que se parta do pressuposto de que as pessoas mais 
velhas terão ao seu dispor os melhores cuidados formais e informais no 
âmbito social e de saúde, que tornará possível uma escolha consciente. Será 
então fundamental a realização do investimento necessário que vise que as 
pessoas idosas “(…) conquistem mais controlo sobre as suas vidas, e que 
fiquem conscientes de como podem utilizar os seus próprios recursos, para 
ultrapassar obstáculos e ir ao encontro das suas necessidades e aspirações; 
para terem voz na tomada de decisões e para serem capazes de desafiar 
situações em que experimentam a desigualdade e a opressão.”496

A transversalidade das políticas sociais na área do envelhecimento é 
inquestionável na evolução destes pressupostos. O mundo 5.0 transformará 
em realidade a 5ª idade, se a própria disrupção atingir a forma como as 
entidades governamentais, com responsabilidade nesta matéria, concebem 
a política social. Deste modo, o próprio mundo dos cuidados aos idosos 
sofrerá alterações nas suas dinâmicas. A sensibilização para uma mudança 
profunda, imprimirá uma nova dinâmica, que ousará romper com lógicas 
mais caritativas e assistencialistas das respostas sociais. O Ser Humano será 
certamente conduzido para um mundo de cuidados aos idosos, suportados 
por soluções de base tecnológica, que permitirão o prolongamento dos anos 
vividos com mais qualidade. 

O alicerce para esta mudança emancipatória, reside na aquisição e 
desenvolvimento de competências digitais, pois os trilhos para a 5ª idade 
passam pelos interfaces idoso-tecnologia, personalizados perante as 
necessidades deste grupo populacional.

496 Payne, 1997, p. 335.
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Ultrapassar a barreira do que entendemos por “velhice”, pressupõe uma 
restruturação da própria sociedade, pois nunca como agora o envelhecer teve 
tanto significado ou impacto. Esta é a consciência de que o envelhecimento 
humano pode mudar o mundo497. 

Seremos um dia imortais?

“Os seres humanos (…). Vão aproveitar as poderosas tecnologias 
genéticas e cyborg que nas próximas décadas vão desenvolver-se muito. 
Estes novos seres, com funcionamento e capacidades superiores às dos 
humanos, serão uma mistura de carne, osso e electrónica, uma mistura 
de inteligência orgânica e inteligência electrónica. Dentro de um século 
ou dois teremos uma nova espécie, que poderá chegar a ser, inclusive, 
totalmente electrónica, com inteligência inorgânica.”498

As questões da longevidade e da imortalidade desde sempre foram objeto 
da reflexão e preocupação do Ser Humano e da investigação, da ciência e 
da Academia, em demanda de caminhos para as respostas ao infinito de 
dúvidas e questões que a matéria desde sempre suscita no espírito humano. 
Em 1990, Clarke499 discutia já, no universo da polémica instalada, as questões 
metafísicas da imortalidade humana, colocando a tónica na imortalidade 
versus mortalidade, admitindo que tudo tem um fim, sendo uma lei válida 
para tudo o que existe no universo, sem exceção para a vida humana. 

A posição de Clarke, entendida no seu contexto temporal, diluiu-se 
exponencialmente em três décadas. Importa questionar: e no futuro? Será 
possível deixar de envelhecer? São questões prévias para uma discussão mais 
alargada. São questões que, continuamente, o Ser Humano coloca a si próprio. 
A demanda do gene da juventude (o FoxM1), o Graal do envelhecimento, 
parece ter tido um fim, em finais da segunda década deste século e a chama 
do otimismo renova-se.

E a possível “morte da morte” será sempre uma quimera, ou um dia, realidade? 

497 Arenas, 2019.
498 Martin Rees, referido por Anunciação, 2018, p.58.
499 Clarke, 1990.
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E será possível através da conjugação de fatores e variáveis diversas criar “a 
fórmula” que pode tornar o envelhecimento uma doença e curável?500 Admitimos, 
na nossa humildade, porventura, esta conjugação como uma possibilidade. E 
suscita-nos, de imediato, um conjunto de novas questões. Através do controlo 
das variáveis externas - o estilo de vida – que reduzem a esperança de vida, 
mediante a ação direta sobre os telómeros, a extremidade do cromossoma 
humano e a sua proteção direta?501 Ou através dos avanços profundos da 
biotecnologia, em procura da célula antiaging, que irá permitir ao Ser Humano 
induzir a autofagia, isto é, a capacidade natural de regeneração do corpo e das 
células?502 E as responsabilidades da alimentação humana? Será possível que a 
nutrigenómica,503 consiga desenvolver o “milagre” da comida anti-idade?

A evolução tecnológica e a disrupção alteraram de forma significativa e 
definitivamente os conceitos próprios dos tempos. As questões ditas do estudo 
da “amortalidade”504 (eliminação das causas naturais da morte) evoluíram 
na sua aceção epistemológica, mediante o estudo aprofundado em áreas 
emergentes como a biotecnologia e a inteligência artificial e as concepções 
clássicas da problemática foram quase totalmente relegadas para segundo 
plano e/ou ultrapassadas. A esse respeito Harari505afirmou a propósito da 
morte que, embora admitindo a necessidade de tempo para a resolução da 
questão, essa ideia deixou de ser uma fantasia e tornou-se meramente uma 
questão técnica. Afirmou até que 

           “(…) Tendo em conta o ritmo do progresso tecnológico e as conquistas 
científicas do último século, acredito que a morte deixou de ser o que foi 
durante a História, uma espécie de destino inevitável, que só Deus podia 
controlar. Em cerca de um século, mais do que duplicámos a esperança de 
vida e estamos a decifrar os segredos da biologia humana, incluindo os 
mecanismos do envelhecimento, o porquê de as células degenerarem.”506

500 Perspetiva longamente defendida pelo gerontólogo e biomédico Aubrey de Grey.
501 Recordemos, a propósito de variáveis de influência, os povos longevos das Blue Zones, que conjugam a 
sua vida ativa, com uma alimentação regrada e níveis de stresse quase nulos.
502 Herrera, 2019.
503 Ciência que estuda a forma como os componentes dos alimentos interagem com os nossos genes de uma 
forma global e como afetam cada um de nós em particular (Herrera, 2019).
504 Questões abordadas no artigo de Silva (2020), de título A morte é só um problema técnico, em referência à 
entrevista realizada a Yuval Harari.
505 Citado por Silva, 2020.
506 Citado por Silva, 2020, pp.56-57.
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Seremos um dia imortais e/ou amortais? A disrupção total e o desenvolvi-
mento exponencial da IA e da biotecnologia serão o prenúncio anunciado da 
morte física do Ser Humano, a sua “amortalidade”? E os processos de transu-
manismo já em curso modificarão gradualmente o Sapiens Sapiens originan-
do uma nova espécie? O homo Trisapiens, o homo cyborg? 

Digital twin e/ou imortalidade?

“The ideas presented in the legendary science-fiction movies Matrix and 
Avatar, where people live in the digital simulation of the world and have 
their virtual prototypes, are likely to become reality. The new technology 
named digital twins is able to create virtual models of objects, processes 
and large systems. Scientists believe that the digital twin of a human will 
also appear soon.”507

Entendido como um modelo virtual de um produto real, na sua aceção 
ampla, quando refletimos a emergência deste conceito e as possíveis 
potencialidades no presente e no futuro, assumimos os riscos ousados 
do mesmo e as questões éticas que se irão colocar ao Ser Humano, 
quando pensamos nas “possibilidades de existir uma cópia virtual de um 
humano”. 

Tendências de uma disrupção tecnológica total (?), objeto de análise e 
investigação profundas que, no dizer da Gartner508 torna cada vez mais 
ténue a linha que separa humanos de máquinas e, possivelmente, irá re-
definir até a noção de vida e morte. A particularidade de alterar a nossa 
biologia e influenciar amplamente as noções e as práticas de medicina e 
saúde são uma das tendências fulcrais consideradas, com evidência no 
digital twin (gémeo digital).

Colocar no horizonte a possibilidade de prever patologias físicas e 
mentais do Ser Humano, certamente tornará possível o desenvolvimento 
da ciência como nunca antes visto. Esta, tem vindo a posicionar-se, numa 
linha de diagnóstico-tratamento das doenças dos humanos. A tecnologia 
do digital twin (gémeo digital) ao demonstrar a sua aplicabilidade em 

507 Sakovich, 2018.
508 Porto, 2018; Gartner, 2019.
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áreas como a saúde, tornará possível oferecer um exponencial impacto no 
desenvolvimento humano, transformando-o a dois níveis fundamentais: 
ao nível da conceção epistemológica do envelhecimento e ao nível dos 
seus efeitos.

O primeiro nível, fundamenta~se numa rutura com a ideia de morte e das 
representações negativas associadas às noções de perda ou incapacidade 
associadas a uma última fase da vida, às quais se sucederá uma conceção 
de envelhecimento como uma etapa desejada, caracterizada pela possibi-
lidade de proporcionar ao Ser Humano mais tempo para vivenciar expe-
riências, livre da ideia de finitude da vida, acautelada pela promoção da 
saúde e prevenção da doença, proporcionadas pelo digital twin.

Num segundo, estaremos, provavelmente, perante uma das maiores 
revoluções da Humanidade, através da possibilidade de previsão da 
doença ou de incapacidades funcionais, que elevarão para um nível 
superior a conceção de saúde e doença, ao permitir uma alteração de 
comportamentos do próprio Homem em relação ao seu corpo e à sua 
mente, acompanhadas de uma forte disrupção em áreas como a medicina 
ou a industrial farmacêutica.

Abre-se, deste modo, um novo paradigma de prolongamento com 
qualidade, assegurado não só pela prevenção da saúde mas, sobretudo, 
pela previsão da doença.

Quo Vadis Gaia? 

“Treze vírgula oito mil milhões de anos após o seu nascimento, o nosso 
Universo despertou e tornou-se consciente de si mesmo.”509

“É ainda uma questão em aberto como, quando e onde a vida apareceu 
pela primeira vez no nosso Universo, mas há fortes indícios de que, aqui 
na Terra, a vida apareceu pela primeira vez há 4 mil milhões de anos. Em 
pouco tempo, o nosso planeta encheu-se de uma diversidade de formas de 
vida.”510 

509 Future of Life Institute, cit.por Tegmark, 2019,p.41.
510 Tegmark, 2019, p.45.
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Tempo de terminar a nossa reflexão, renovando a espiral da dúvida e da 
interrogação. Mergulhados no século XXI, na disrupção tecnológica sem 
limites (?), que caminhos irá Gaia e a Humanidade ainda percorrer? Quais 
os rumos no tempo futuro para Gaia e para o próprio Ser Humano face aos 
progressos da IA? Estaremos nós, a espécie humana, preparados para o 
advento de uma possível IAG511?

Interessante analisar, numa possível tentativa de resposta a estas questões 
“os cenários de consequência da IA” de Tegmark, que procuram configurar 
possíveis contextos para o futuro da Humanidade e da própria espécie 
humana. O fulcro estrutura-se, igualmente, em torno de um conjunto de 
questões prévias, que orientam a reflexão. Refiramos, a título de exemplo512: I) 
queremos que exista superinteligência não humana? II) queremos que os seres 
humanos continuem a existir, sejam substituídos, transformados em cyborgs 
e/ou uploads/simulados? III) queremos que as IA sejam conscientes ou não?

E as respostas são, em nossa opinião, no mínimo, uma tentativa de situar 
visões holísticas do futuro, com possibilidades quase infinitas e amplamente 
ficcionistas (?),513 colocando o cerne da questão, não raramente, em cenários 
que cruzam certamente as nossas reflexões, admitindo-se a ideia da “máquina-
IA- conquistadora”, que subjuga o Ser Humano.

A interrogação constante tornou-se simultaneamente a resposta e a procura 
de caminhos para pensar a sociedade do futuro, ou que futuro teremos. 
As nossas dúvidas não têm limites, quando imaginamos o Ser Humano no 
futuro e como envelheceremos nele. E as palavras e dúvidas de Tegmark514 
são também as nossas de novo: I) será que controlaremos as máquinas 
inteligentes, ou serão elas a controlar-nos? II) as máquinas inteligentes vão 
substituir-nos, coexistir connosco ou fundir-se connosco?; III) o que significará 
ser-se humano na era da inteligência artificial? E ser-se idoso?

511 Na aceção de Tegmark (2019) a Inteligência Artificial Geral, estádio em que as máquinas assumem uma 
inteligência de tipo humano.
512 Adaptação de Tegmark, 2019.
513 Refira-se a propósito, e na aceção de Tegmark (2019), alguns dos cenários possíveis. A utopia libertária, 
em que seres humanos, cyborgues, uploads e superinteligências coexistem pacificamente graças aos direitos 
de propriedade; Conquistadores, em que a IA assume o controlo, decide que os seres humanos são uma 
ameaça e livra-se de nós através de métodos que nem nós entendemos; Deus protetor, em que a IA é omni-
potente e maximiza a felicidade humana.
514 Tegmark, 2019, p.61.
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E ser-se idoso? Interessante acompanhar este pensamento com as palavras de 
Almeida, a propósito de uma viagem no tempo, em 2064, na cidade de Lisboa: 
“Saímos do autocarro (…) eléctrico e entramos no veículo seguinte, seguindo 
as instruções da nossa app favorita. Já passámos os 90 anos, trotinetas e 
bicicletas usamos só para as voltinhas no bairro. Viajamos entre o Terreiro do 
Paço e a Avenida Almirante Reis em dez minutos, numa gestão de tempo e 
recursos que o telemóvel vai fazendo.”515

Os idosos de uma Era não muito longínqua, para além de mais letrados no 
âmbito da utilização da tecnologia, profundamente mergulhados na literacia 
digital, aprenderão a lidar com o avanço da idade. Os noventa anos do futuro 
serão, certamente, os atuais setenta. O recurso à tecnologia irá proporcionar 
aos longevos ganhos relevantes na saúde e funcionalidade, bem como no 
acesso a serviços a distancia que, serão fundamentais para o aumento dos 
níveis de independência e qualidade de vida. Atrevemo-nos até a ficcionar 
(?) este futuro do idoso, imaginando-o na sua smart home, recorrendo a apps 
diversificadas para marcar a consulta do médico ou os exames de rotina que 
habitualmente realiza no hospital local.

Não vaticinamos, contudo, a extinção das respostas sociais em regime 
de internamento (por ex. ERPIs) mas, em nossa opinião, estas respostas 
serão certamente mais residuais e destinadas a situações de idosos com 
vulnerabilidade e dependência extremas. Ousamos ainda, definir os idosos 
do futuro, como um grupo maioritário na sociedade e, como tal, será possível 
assistir, a um empowerment coletivo de séniores bem mais conscientes dos 
seus direitos. Esta consciência poderá ser o mote para uma capacidade de 
reivindicação nunca antes vista, que poderá pressionar o lobby dos responsáveis 
pela conceção de políticas sociais, no sentido de uma transformação de lógicas 
assistencialistas em lógicas emancipatórias da pessoa idosa.

E o futuro do trabalho e do emprego humano? A dicotomia continua e conti-
nuará (?) presente no pensamento humano. As palavras de Kai-Fu Lee, guru 
de Inteligência Artificial, a propósito do futuro do trabalho, são um sinal evi-
dente do dito “próximo apocalipse da automatização de tudo”, ao afirmar 
que “(…) a automatização irá destruir 40% a 50% dos empregos em todo 

515 Almeida, 2019, p.14.



320

IDOSO 4.0 EnvElhEcEr Em tEmpos dE futuro

o planeta.(…)”516, colocando a tónica na inevitabilidade da substituição do 
trabalho humano pela máquina. Outros517, advogam o não radicalismo de 
análise, admitindo que as máquinas serão efetivamente “um poder extra”, 
mas não necessariamente uma ameaça ao Ser Humano. 

A dicotomia relança a interrogação. O pensamento dicotómico irá corresponder 
a um equilíbrio no futuro e humanos e máquinas constituirão as “supermentes”, 
na aceção de Malone518,cooperando para fins conjuntos? Ou as máquinas serão 
potencialmente um auxílio precioso para alterar o paradigma do fim da vida ati-
va e início da reforma519? Ou a superinteligência (IA de tipo humana) significará 
a radicalização dos processos e a substituição do humano pela máquina e será 
uma realidade à escala planetária? Ou, pelo contrário, numa lógica de uma so-
ciedade futura do Homem, livre do tempo, para realizar tarefas de matriz com-
portamental ou de lazer, teremos uma Terra plena de paz?

Queremos acreditar que saberemos, previamente, preparar as respostas às 
questões identificadas! E partilhar o pensamento de Tegmark520que nos aju-
dará certamente, enquanto espécie, a preparar o futuro.

“Na minha opinião, a descoberta científica mais inspiradora é termos 
subestimado extraordinariamente o potencial futuro da vida. Os nossos 
sonhos e aspirações não precisam de se limitar a períodos de vida de 
um século, marcados pelas doenças, pobreza e confusão. Em alternativa, 
com a ajuda da tecnologia, a vida tem o potencial de florescer durante 
milhares de milhões de anos, não apenas aqui, no nosso sistema solar, 
mas também em todo um cosmos muito mais vasto e inspirador do que 
os nossos antepassados imaginaram. Nem sequer o céu é o limite.”

516 Sítio52Insights, 2019, p.82.
517 Refira-se, a este propósito, a opinião do investigador Pedro Domingos, professor de ciências da compu-
tação na Universidade de Washington.
518 Malone, 2019.
519 Em nossa opinião, a relação homem-máquina será útil na reformulação futura dos sistemas de seguran-
ça social e na sua configuração, em matéria do acesso à reforma. Esta relação pode evidenciar apports para a 
antecipação e/ou retardamento do fim da vida ativa, em termos de inserção no mercado formal de trabalho.
520 Tegmark, 2019, p.280.
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O livro é o resultado dos “últimos tempos mergulhados” na investigação centrada no 

estudo dos interfaces idoso-tecnologia, com particularidade nos seus efeitos nos proces-

sos de envelhecimento do Ser Humano” (capítulo 1). Ao longo de 10 capítulos e conforme 

nota dos autores - “Refletir paradigmas continuamente emergentes próprios da Quarta 

Revolução Industrial (Schwab e Davis, 2019) e arriscar respostas às dúvidas que se 

avolumam sempre que mergulhamos no interrogar o futuro são os desafios e as reflexões 

que vos colocamos neste livro. E ao questionar continuamente: (…) E que implicações terá 

esse novo mundo no viver e, principalmente, no envelhecer?” - percorremos caminhos de 

reflexão, situados temporalmente no mundo 4.0. Um mundo, já no limiar, de mudança, 

de inovação e de novos desafios ao Ser Humano. O mundo de um futuro onde envelhecer 

será certamente diferente.

Estes são os caminhos da obra e o seu propósito maior é contribuir para a construção de 

pensamentos inovadores, para uma sociedade de novas aprendizagens no processo de 

envelhecimento humano. Um ensaio inacabado, aberto e disponível para a reflexão 

coletiva, desejavelmente orientada para entender o mundo do futuro e acreditar que será 

possível o equilíbrio na relação Humano-Máquina.


