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Unha das transformacións sociais
máis relevantes producidas dende o últi-
mo cuarto do século pasado ata hoxe ten
que ver co incremento da esperanza de
vida e co descenso da natalidade. Como
consecuencia, as denominadas “pirámides
de poboación” sufriron cambios impor-
tantes. De feito, ese modelo xeométrico
para representar a evolución da poboación
por grupos de idade xa non resulta perfec-
to. As “pirámides” estanse transformando
nun debuxo de “ánfora”. En efecto, men-
tres no modelo piramidal as bases que
representaban a poboación máis nova eran
amplas e, na cúspide, os grupos de maior
idade ocupaban un pequeno espazo, hoxe
os datos modifican a figura xeométrica. O
grupo de maiores de 65 anos representa
un conxunto global de poboación que
supera en España o grupo de idade  menor
de 15 anos.

Xunto con esta dimensión cuantitativa
está outro aspecto que ten que ver coa
esperanza e calidade de vida das persoas
maiores que, por ser un sector heteroxéneo,

representa unha diversidade de necesida-
des, comportamentos e demandas.

Precisamente, dada esta situación, nos
últimos tempos estanse multiplicando as
publicacións sobre este grupo de idade.
Probablemente sexa un dous ámbitos edi-
toriais que está crecendo de forma máis
importante e, polo tanto, merecendo nas
librerías espazos específicos a través de
diversos contextos disciplinares: xeronto-
loxía, educación de adultos, xeriatría, etc.

Por outra parte, no ámbito de prepara-
ción profesional para atender as diferentes
demandas deste colectivo de idade no sec-
tor socioeducativo está presente, dende hai
anos, a formación dos educadores sociais
como profesionais que –entre outros ámbi-
tos– deben de preocuparse polas xeracións
máis entradas en anos.

Dende esta perspectiva, se ben non
exclusiva porque existe unha pluralidade
de profesionais que deben atender as nece-
sidades do colectivo de maiores, a Editorial
Dykinson vén de publicar dous volumes. O
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primeiro titulado: Calidad de vida en per-
sonas mayores. O segundo adopta unha
demoninación máis interrogativa: ¿Cómo
intervenir en personas mayores?.

Tal como expresa a coordinadora
desta obra (Gloria Pérez Serrano, profeso-
ra da Universidade Nacional de Educación
a Distancia), nestes textos inténtase “dar-
lles resposta ás demandas de diversos estu-
dosos e profesionais que desexan obter
unha preparación específica no ámbito das
persoas maiores e ofrecéselles aos interesa-
dos que buscan traballar neste novo nicho
de emprego”.

Dende esta intención global, os
obxectivos que pretenden acadar estes
dous libros están interconectados. Por unha
parte, con respecto ao colectivo das perso-
as maiores, “fomentar a súa calidade e edu-
car para o desenvolvemento dunha vida
saudable”. Por outra –e xa dende perspec-
tiva específica da intervención profesio-
nal–, “mellorar a práctica proporcionando
os instrumentos necesarios para planificar
e avaliar a acción socioeducativa cos adul-
tos de máis idade así como desenvolver
habilidades, estratexias e recursos que
posibiliten a súa  atención integral”.

Tendo en conta estes grandes obxecti-
vos, cada volume asume dúas perspectivas
diferenciadas. O primeiro, de carácter máis
teórico, interésase, sobre todo, por com-
prender e, máis que nada, favorecer a cali-
dade de vida deste grupo social. En conse-
cuencia, os seus capítulos analizan o con-
cepto de calidade de vida, os estereotipos
sobre a vellez e o benestar social, as súas
formas de existencia, os seus dereitos, a
función do traballo voluntario para corres-
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ponder ás súas demandas e diferentes
aspectos psicolóxicos con respecto aos
contextos da súa vida: dimensión cogniti-
va, sexualidade, afectividade, soidade para,
finalmente, orientarnos respecto das habili-
dades sociais necesarias para a interven-
ción co grupo de maiores.

Precisamente este último capítulo,
punto final do primeiro volume, pasa a ser
unha referencia inmediata para o segundo,
dedicado completamente ao tema da
“intervención”.

As cuestións tratadas nas súas páxinas
son moito máis operativas. Están referidas,
nunha primeira parte, aos coidados da per-
soa anciá en cuestións de prevención da
saúde, análise dos síndromes xeriátricos,
nutrición e hixiene. O que se pretende no
desenvolvemento destes capítulos  é propor-
cionarlles formación, dende unha perspecti-
va pluridisciplinar, aos profesionais que van
traballar con este sector de poboación.

Pero o tema da intervención non con-
clúe coa consideración sociosanitaria e
aborda outras cuestións de carácter máis
socioeducativo. En efecto, trata de analizar
as situacións do envellecemento tanto
dende a perspectiva biolóxica  como socio-
educativa e cultural.

Esta última dimensión está presente
nos últimos capítulos onde se comentan os
ámbitos da educación para o ocio e tempo
libre, a terapia ocupacional e, finalmente, a
metodoloxía de acción socioeducativa.

Dende a primeira dimensión relacióna-
se o concepto de calidade de vida coa arte
de vivir a xubilación e saber beneficiarse
das condicións atribuídas ao ocio, tanto no
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eido psicolóxico (liberdade, diversións,
etc.) como na dimensión educativa (progre-
so intelectual de adquisición de novos coñe-
cementos) e dende o aspecto social (rela-
cións gratificantes con outras persoas).

Nesta dimensión máis específica de
“educación para o ocio” é onde se estudan
con detalle os diferentes espazos para os
maiores. Entro outros  descríbense as fun-
cións e actividades dos fogares e clubs, os
centros de día, os centros residenciais, os
diferentes programas vacacionais, os pro-
gramas de termalismo, as universidades
populares, as aulas da terceira idade e, por
último, os programas universitarios para
maiores. Programas que, neste momento,
imparten as universidades de Santiago de
Compostela, A Coruña e Vigo.

As diferenzas entre estes múltiples
espazos van dende aqueles que promoven
fundamentalmente os encontros e convi-
vencia deste colectivo ata os que preten-
den desenvolver unha función máis edu-
cativa e formativa a través da posibilidade
de asistir a cursos específicos nas aulas
universitarias.

Dende a segunda dimensión defínense
os aspectos teóricos e prácticos respecto da
terapia ocupacional en xeriatría. O seu

obxectivo básico é precisamente contribuír
á autonomía mediante o adestramento das
actividades da vida diaria, a adaptación ao
contorno con vistas ao seu benestar.

Por último, dende a terceira dimen-
sión, preténdese ofrecerlle ao experto en
persoas maiores unha serie de instrumentos
para o deseño de proxectos de intervención
nas súas diferentes fases (diagnóstico, pla-
nificación, aplicación, avaliación e revi-
sión)  así como os distintos instrumentos e
técnicas de recollida de información, de
acción e participación (entre outras, técni-
cas de presentación, de coñecemento e
confianza, de estimulación respecto da
memoria, atención, etcétera).

En síntese, o obxectivo destas páxinas
nos seus respectivos volumes é integrar
teoría e práctica no marco da intervención
cos maiores, coa finalidade  de manter
unha maior calidade de vida nesta etapa.
Calidade de vida que, ademais dos aspec-
tos sociosanitarios que con frecuencia se
toman como exclusiva referencia, implica
para a Organización Mundial da Saúde
(OMS) o benestar social que se consegue
mediante unha educación ao longo de toda
a vida que contribúa ao crecemento cultu-
ral, a implicación e comunicación co seu
contorno, a participación social.
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