“ Proteção Social à Velhice e o Circuito de Solidariedades Intergeracionais”.
Tese de Doutorado apresentada por Marcia Queiroz de Carvalho Gomes em 2008.
Orientador: Profa. Dra. Alda Britto da Motta

Resumo:
O trabalho documenta e analisa as novas formas de solidariedade intergeracional,
considerando que nas sociedades contemporâneas as relações sociais se tornaram mais
complexas à medida em que as estruturas social e familiar se reconfiguraram, alterando as
formas de troca entre as gerações. A institucionalização do sistema de proteção social
público ou da solidariedade pública concorreu para modificar a dinâmica do sistema de
proteção social familiar ou das solidariedades primárias. Tomo como campo de análise o
cotidiano das trocas vivenciadas por mulheres e homens idosos pertencentes às classes
populares de Salvador, em contextos relacionais distintos, ou seja, aqueles que mantêm
vínculos de solidariedade primária, representados por idosos/as moradores da
comunidade/bairro, e aqueles que se encontram em situação limite entre a solidariedade
primária, a solidariedade secundária ou pública e a prestada por estranhos, representados por
idosos/as moradores/as de asilo público. Trata-se de um estudo qualitativo, a partir da
observação direta, com registro sistemático das visitas em diário de campo, e entrevistas
semi-estruturadas e abertas, feitas com trinta e um idosos/as, e seis profissionais vinculados
à gestão pública da velhice. Considerando que a solidariedade familiar não é dada, mas
construída na dinâmica das relações de troca e ainda que as políticas sociais do Estado
afetam as relações familiares, concluo que as formas de solidariedade intergeracionais na
atualidade vêm se configurando como um circuito de relações de interdependência entre a
solidariedade pública e a primária, imprescindíveis uma à outra, conformando novas
possibilidades de troca entre as gerações.
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