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Resumo 

 O presente relatório de estágio remete para uma investigação/intervenção integrado no 

Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, do Instituto de Educação da 

Universidade do Minho. Este relatório apresenta o projeto de investigação/intervenção “Narrar e 

Animar a Vida: idosos em centro de dia” realizado na valência de centro de dia em que o 

público-alvo predominante são os idosos. Os principais objetivos deste projeto passam por 

proporcionar aos utentes novas experiências e aprendizagens que permitam o seu 

desenvolvimento pessoal, promover diferentes atividades de aprendizagem e de ocupação de 

tempos livres e conhecer e compreender o comportamento e personalidade do idoso através de 

pequenas narrações de principais momentos nas suas vidas. 

A terceira idade e o envelhecimento permanecem, hoje, associados a estereótipos 

negativos (exclusão social, isolamento, demência, depressões, dependência,…), que trazem 

consequências “fatais” para os indivíduos que pertencem a este grupo etário. Torna-se, então 

necessário, que as instituições sejam capazes de criar para este tipo de população um ambiente 

agradável e dinâmico conceptualizando momentos aprendizagem, em que esteja presente a 

educação e a formação. 

A animação sociocultural é caracterizada por desenvolver ações de animação junto de 

um público-alvo específico, fomentando ações para a ocupação de tempos de lazer em 

comunidade, desenvolvendo atividades capazes de promover conhecimentos culturais, sociais, 

lúdicos, recreativos e educativos. 

As narrativas de vida estão associadas aos métodos de investigação em educação, 

associando-se à reflexão e apresentação, não exaustiva, de momentos que o ser humano viveu 

ao longo de toda a sua existência. 

A metodologia utilizada neste projeto de estágio remete para o paradigma de 

investigação-ação participativa, uma vez que pretende conhecer e compreender a complexidade 

dos fenómenos, estudá-los e intervir de forma correta, com o objetivo de produzir mudanças de 

comportamentos nos intervenientes e reconstruir conceitos e ações significativas. 

 

Palavras-chave: Educação de Adultos, Narrativas de vida, Envelhecimento, Animação 

Sociocultural.  
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Abstract 

 

This internship essay is refered to a investigation/intervention integrated in Master's 

degree of “Adult Education and Community Intervention” of Education Institute, Minho University. 

This essay introduce a investigation/intervention project, elaborated in a day care institution 

which the target group is the elderly. The main goals of this project are to provide to the target 

group new experiences and learnings that takes them to a personal development, promoting 

different learning activities and free time ocupational activities, get to know and understand the 

behavior and personality of the elderly from these little narratives about moments of their lifes.  

Today, elderly and aging stay associated to negative steriotypes (social exclusion, 

isolation, dementia, depression, dependence), that brings fatal consequencies to the people in 

this age group. Became necessary that institutions be capable of creating a pleasant and dinamic 

environment based on learning moments which can includes Education and training.  

The sociocultural animation is characterized by the development of animation actions for 

a specific target group, by promoting actions of leisure-time occupation in community, developing 

activities capable of transmitting cultural, social, recreational, educational and recreational 

knowledge. 

The life narratives are associated with investigation in education methods, linked to 

reflexion and presentation, not exhaustive about moments that the Human Being has been lived 

during all of his existence.  

The chosen methodology refers to the participatory paradigm action-research which want 

to know and understand the complexity of the phenomena, study them and intervene properly in 

the order to produce changes in individual’s behavior and rebuild concepts and meaningful 

actions. 

 

 

Key-Words: Adult Education, Narratives of Life, Aging, Socio-Cultural Animation.  
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Introdução 
 

 

O projeto intitulado de “Narrar e Animar a Vida: idosos em centro de dia” foi realizado no 

âmbito do Mestrado em Educação, na área de especialização de Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária. A instituição onde desenvolvi este projeto de estágio localiza-se nos 

arredores da localidade de Vieira do Minho, na valência de Centro de Dia. 

A escolha desta instituição para a realização do estágio curricular deveu-se ao facto de 

se localizar perto do meu local de residência, e devido ao interesse pelo público-alvo presente na 

instituição. O espaço é frequentado, maioritariamente, por uma população envelhecida, salva-se 

exceções, com as idades compreendidas entre os 46 e 94 anos.  

 Este projeto de intervenção/investigação pretendeu contribuir para o desenvolvimento e 

envelhecimento ativo dos idosos bem como, conhecer “pedaços” das suas vidas pessoais-

narrativas de vida. 

A terceira idade e o envelhecimento permanecem, hoje, associados a estereótipos 

negativos (exclusão social, isolamento, demência, depressões, dependência,…), que trazem 

consequências “fatais” para os indivíduos que pertencem a este grupo etário e para a própria 

sociedade em que vivem.  

O envelhecimento populacional tem sido alvo de várias discussões, porque ser “velho” 

está cada vez mais presente na nossa sociedade. Assim, de acordo com os Censos de Portugal 

em 2011 o índice de envelhecimento disparou para 127,8%1. Ainda de acordo com os dados dos 

censos de 2011, Portugal, entre 2001 e 2011, registou uma significante aproximação entre a 

taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, sendo que é cada vez menor a diferença entre o 

número de nascimentos e o número de óbitos. Portugal está a passar por uma apressada 

transição demográfica, descrevendo um aumento progressivo e acentuado da população idosa. 

Dada a situação, torna-se pertinente manter os idosos ocupados com atividades 

gratificantes e dinâmicas de modo a minimizar os estereótipos estabelecidos pela sociedade 

acerca dos “mais velhos”, para assim aumentar a sua autoestima, motivação, participação na 

sociedade e desenvolver as suas competências pessoais e intelectuais. 

                                                           
1 Informação consultada em http://www.pordata.pt/Portugal/Indicadores+de+envelhecimento+segundo+os+Censos-525 a 31 de outubro de 
2014 

http://www.pordata.pt/Portugal/Indicadores+de+envelhecimento+segundo+os+Censos-525
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 Uma vez que a pessoa entra para uma instituição deste contexto é importante 

considerar que está a sofrer uma série de alterações, nomeadamente a nível profissional, torna-

se então, fundamental criar para este tipo de população um ambiente agradável e dinâmico 

conceptualizando momentos de entretimento e lazer, para que sejam capazes de se sentirem 

úteis e possam dar uso das suas capacidades físicas e intelectuais, tornando-se preponderante 

para o desenvolvimento e envelhecimento harmonioso do idoso. 

O método autobiográfico- narrativas de vida é um campo de pesquisa na área da 

educação. Este torna-se um aliado no processo de envelhecimento ativo, pois permite que o 

idoso reflita ativamente trocando conhecimentos, memórias e experiências de vida. Este método 

autobiográfico pretende investigar o indivíduo intimamente- sentimentos, afetos, experiências, 

caminhos de vida, de modo a compreender comportamentos, ações e intenções do indivíduo, ou 

seja, criar significados. 

Este projeto de intervenção/investigação teve intenção de proporcionar aos utentes do 

Centro de Dia diferentes momentos de aprendizagem, de forma a poderem desenvolver as suas 

capacidades pessoais e ao mesmo tempo proporcionar momentos de bem-estar, lazer e ócio. 

Outro grande propósito desta intervenção foi conhecer mais intimamente o respetivo público-

alvo, através de pequenas conversas e entrevistas fechadas, de modo a que os idosos 

refletissem ativamente acerca da momentos da sua vida. 

De forma a melhor compreender todo o trabalho desenvolvido neste projeto de 

intervenção/investigação, este relatório está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo 

encontra-se o “enquadramento contextual do estágio”, aqui está apresentada a caracterização 

da instituição e do público-alvo, a apresentação da problemática de investigação, o diagnóstico 

de necessidades e a sua justificação e ainda a apresentação dos objetivos gerais e específicos da 

intervenção. 

A seguir, no segundo capítulo, encontra-se o “enquadramento teórico da problemática 

do estágio”, em que são expostas outras intervenções/investigações de acordo com a 

problemática aqui estudada, assim como conceções teóricas- Animação sociocultural e 

intervenção comunitária, envelhecimento, educação de adultos, narrativas e histórias de vida. De 

forma a culminar este capítulo é apresentado a identificação dos contributos teóricos 

mobilizados para a problemática específica da intervenção. 

No terceiro capítulo, intitulado de “enquadramento metodológico do estágio”, é exposto 

a apresentação e a fundamentação da metodologia neste projeto de intervenção, principalmente, 
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o paradigma, metodologia, métodos e técnicas de educação e avaliação. Ainda é apresentado 

neste capítulo os recursos necessários ao processo de intervenção e as limitações que 

ocorreram em todo o processo. 

No capítulo seguinte é exposta a “apresentação e discussão do processo de 

intervenção/investigação”, integrando as atividades realizadas ao longo do estágio, bem como a 

sua descrição e a avaliação. É ainda apresentado, neste capítulo, os resultados obtidos e a sua 

discussão. 

Para terminar, o quinto capítulo denominado “considerações finais”, é concluída uma 

análise dos resultados e das implicações que ocorreram ao longo de todo o processo de 

intervenção/investigação, bem como o impacto que o estágio teve a nível pessoal, institucional e 

de conhecimento na área de especialização- Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. 
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Capítulo I 

 

Enquadramento contextual do estágio 

 

Neste capítulo é apresentado contexto onde foi possível desenvolver o projeto de 

investigação/intervenção. Será exposta a caracterização da instituição onde se desenvolveu a 

intervenção, a caracterização do público-alvo, a apresentação da área/problemática de 

investigação/intervenção, o diagnóstico de necessidades e para terminar a finalidade e os 

objetivos do projeto de investigação/intervenção. 

 

1.1. Caracterização da Instituição 

 

Nos arredores do concelho de Vieira do Minho situa-se o Centro Social onde foi 

desenvolvido este projeto de intervenção/investigação. Vieira do Minho é sede de concelho e 

acolhe 21 freguesias distribuídas por 216,4 km2. São 12 8102 habitantes distribuídos por estas 

freguesias, sendo que a freguesia de Vieira do Minho tem 30253 habitantes. 

 Primeiramente, considero pertinente falar sobre o concelho de Vieira do Minho que é 

atualmente presidida pelo Presidente António Cardoso, estando as principais atividades 

económicas ligadas à agricultura, à indústria e ao comércio. No que respeita a festas e romarias 

regista-se a quinze de Agosto a romaria da Nossa Senhora da Conceição, e no primeiro fim-de-

semana de Outubro, a que acolhe mais visitantes, a Feira da Ladra. 

 Este concelho é ainda fortemente marcado pelas suas atividades turísticas, possuindo 

excelentes recursos emblemáticos e paisagísticos para a prática de atividades de lazer (BTT, 

passeios pedestres, orientação, tiro ao alvo, escalada). Sem esquecer a excelente gastronomia 

com pratos tradicionais confecionados.  

 Outro marco significativo para a vila de Vieira do Minho é a Casa Museu Adelino Ângelo, 

uma casa histórica onde decorrem atividades culturais, nomeadamente exposições temáticas de 

vários artistas. 

 O Centro Social onde foi desenvolvido este projeto de estágio é uma Instituição Particular 

de Solidariedade Social, criado em Janeiro de 1991 com apenas doze idosos, mas apenas seis 

                                                           
2 Dados retirados de http://www.pordata.pt/Municipios a 14 de outubro de 2014. 
 
3 Dados retirados de http://www.cm-vminho.pt/85 a 14 de outubro de 2014. 

http://www.pordata.pt/Municipios
http://www.cm-vminho.pt/85
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usufruíam de apoio domiciliário. Esta IPSS conta com três valências: Centro de Dia, Mini Lar 

(internamento) e ainda o Apoio Domiciliário. As provisórias instalações tinham capacidade para: 

Centro de Dia- 15 utentes, Mini Lar- 6 utentes, Apoio Domiciliário- 40 utentes. Recentemente o 

Centro Social mudou de instalações, onde passou a poder acolher mais população. 

 Importante é referir que a valência do Centro de Dia é capaz de dar respostas às 

necessidades sentidas pela comunidade de Vieira do Minho, com ajudas alimentares. E aos 

grupos religiosos, como os Escuteiros, através de apoios nos meios de transporte.  

 A grande importância da criação de centros de dia é proporcionar espaços de lazer, 

bem-estar, que sejam capazes de estimular o convívio e a troca de experiências entre os idosos 

e os variados utentes que usufruem destes espaços. 

Os principais objetivos do Centro do Dia são: 

 

 Oferecer uma resposta social, que se baseia na prestação de serviços inerentes aos 

utentes, como alimentação, higiene, transportes, tratamento de roupas, cuidados de 

saúde, atividades de ocupação, animação e lazer de forma a promover o bem-estar 

físico, psíquico e social dos utentes; 

  Fomentar a autonomia do idoso, bem como, os laços afetivos e novos relacionamentos, 

através do contacto com os profissionais, voluntários e pessoas da comunidade; 

 Prevenção de situações de dependência. 

 

As atividades desenvolvidas neste centro de dia têm o apoio do animador sociocultural e de 

duas voluntárias permanentes da instituição. As habituais atividades realizadas junto destes 

utentes são de artes manuais, ginástica e jogos. Os utentes desta instituição têm ainda acesso 

aos cuidados de enfermagem, pelo qual a enfermeira se dirige semanalmente à instituição e 

assim que cada utente necessite. Este grupo de utentes participa, regularmente, nas atividades 

promovidas pelo município e o seu transporte é sempre assegurado pela instituição. 

A valência de centro do dia funciona das 10h às 17h, sempre com o transporte assegurado 

pela instituição. 

É, ainda, importante referir que o centro de dia possui um banco de ajuda técnica que tem 

como objetivo: 

 Melhorar as condições de conforto e saúde aos utentes com desfavorecimento 

económico-social, que sejam portadores de deficiência, idosos ou pessoas que 
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necessitem temporariamente ou definitivamente ajudas técnicas, por motivos de 

perda de autonomia física ou psicológica. 

 

1.2. Caracterização do público-alvo 

 

 Este Centro Social e Paroquial inicialmente contava com vinte e dois utentes, no entanto 

devido a presença irregular de alguns utentes, o meu público-alvo ficou estabelecido com 15 

utentes. Tal como podemos observar no gráfico 1, este espaço é frequentado maioritariamente 

por uma população envelhecida, com idades compreendidas entre os 46 e 94 anos, havendo 

uma maior prevalência de utentes a rondar o intervalo entre os 76 e 85 anos. 

 

                   

 

Todos os utentes residem nas freguesias pertencentes ao concelho de Vieira do Minho. 

Estes utentes, que na sua maioria são do sexo feminino (gráfico 2), para além de usufruírem do 

serviço de Centro de Dia, também usufruem do serviço domiciliário na alimentação, limpeza da 

casa e higiene pessoal.  

A situação habitacional neste grupo de 22 utentes, como se pode observar no gráfico 3, 

9 utentes vivem sozinhos, 7 vivem com os filhos, 3 com os respetivos cônjuges, 1 vive com a 

mãe e uma outra utente que vive com a tia. 

 

3 3 
4 

7 

4 

0 

2 

4 

6 

8 

Gráfico 1: Idade dos 
utentes do Centro de Dia 

20 

2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Fem. Masc. 

Gráfico 2: Género dos 
utentos do Centro de Dia 



 

8 
 

 

 

 

Quanto ao nível de escolaridade não existem muitas diferenças, apresentando baixos 

níveis de escolaridade e alguns utentes revelaram mesmo não terem nenhum grau nível de 

aprendizagem, como se pode corroborar no gráfico 4. Quanto as habilitações de saber ler e 

escrever, no grupo de 22 utentes, 14 leem e escrevem. Os restantes utentes não sabem ler nem 

escrever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grupo de utentes, como se pode ver no gráfico 5, antes de frequentarem o Centro 

de Dia, na sua maioria ficavam em casa ocupando-se com os trabalhos domésticos e agrícolas e 

praticamente não tinham com quem conviver. 
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Gráfico 3: Situação habitacional dos utentes do 
Centro de Dia 
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Através do inquérito por questionário (apêndice I) verificou-se que todos os utentes 

responderam que “Sim” à questão “Gosta de frequentar o Centro de Dia?”, torna-se importante 

a presença no Centro de Dia na vida dos utentes, como se pode analisar no gráfico 6. Na sua 

maioria os utentes reconhecem que o Centro de Dia é importante para não ficarem sozinhos em 

casa e assim terem um meio de convívio com outras pessoas. 

Este grupo, além de ter algumas pessoas com as suas limitações físicas, a maioria dos 

utentes são bastante dinâmicos ativos nas atividades, sempre prontos para aprender coisas 

novas. 
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Gráfico 5: Situação ocupacional dos utentes antes de frequentarem o 
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1.3. Apresentação da área/problemática de intervenção/investigação: o projeto “Narrar e 

Animar a Vida: idosos em centro de dia” 
 

O presente projeto designado de “Narrar e Animar a Vida: idosos em centro de dia”, tal 

como o nome refere, pretendeu proporcionar aos utentes desta instituição a possibilidade de 

narrarem ativamente “pequenos” momentos das suas vidas, de modo, a relembrarem e a 

atribuírem significados aos momentos já experienciados ao longo de toda a sua vida. Outra 

grande finalidade que este projeto teve foi contribuir para um envelhecimento mais ativo, 

proporcionando aos utentes atividades que proporcionassem a autonomia, bem-estar, melhoria 

da qualidade de vida e, acima de tudo, proporcionar momentos de aprendizagem na vida do 

idoso, no sentido de integrar o idoso na sociedade que se encontra com constantes alterações, e 

assim o idoso não se sentir uma “empecilho” para a comunidade que o rodeia. Ser idoso e ter 

perdido algumas das capacidades físicas, como as motoras, não é um obstáculo para estar 

inteirado na sociedade. Devem continuar a assumir-se como cidadão ativos e participativos. 

 A realidade do envelhecimento, diminuição da natalidade e o aumento da esperança 

média de vida, estão cada vez mais assumidos no nosso país e têm se tornado um tema de 

debate preocupante na sociedade, em que já se revelam algumas diferenças, mas é necessário 

mais, é necessária a criação de instituições/associações que possam acolher mais idosos, que 

olhem para a situação económica de cada idoso e não coloquem “de lado” aquele que não tem 

possibilidades de frequentar uma instituição e como consequência fique abandonado em casa.  
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Gráfico 6: A importância de frequentar o Centro de Dia  
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 É necessário que as instituições criem um conjunto de atividades que proporcionem 

momentos de aprendizagem ao idoso que permitam que se sinta integrado na sociedade, que 

esteja informado sobre as novas tecnologias, sobre práticas de saúde, do ambiente, que estão 

sempre a ser renovadas. As instituições não devem criar, só, um conjunto de atividades que 

meramente serve para os idosos ocuparem os seus tempos livres, é necessário que estas 

atividades encontrem uma segunda intenção, estimular a atividade física e motora, alertar para 

novos perigos, estimular as capacidades cognitivas e sociais. Neste sentido, o idoso é capaz de 

reconhecer as suas potencialidades e, assim, é capaz de atingir o seu bem-estar físico, mental e 

social. Porque o envelhecimento é uma consequência do ciclo da vida e todos os seres humanos 

atingem esta máxima, que é “[…] inerente ao processo de vida, não é um «acidente de 

percurso» […]” ( Vieira, 2006, p. 116). 

 A animação junto dos idosos é fulcral, no sentido que pretende estimular as suas 

capacidades e dar sentido ao seu tempo de vida, aproveitando os ricos e bastos conhecimentos 

que guardam. Jacob defende que “ […] a animação representa um conjuntos de passos com 

vista a facilitar o acesso a uma vida mais activa e mais criativa, à melhoria nas relações e 

comunicação com os outros, para uma melhor participação na vida da comunidade de que se 

faz parte […]” ( Jacob, 2007, p.31). 

As narrativas de vida são encaradas como um método de investigação no campo da 

educação social, em que são apresentados/expostos determinados acontecimentos que o ser 

humano vivenciou até ao momento e ao longo do seu trajeto de vida. É dada a possibilidade que 

o indivíduo narre um momento da sua vida, que por ele seja considerado importante, ou seja, 

faz um autorrelato. Este momento é importante, uma vez que, o indivíduo é capaz de atribuir 

significados à sua própria trajetória de vida, separando os melhores dos piores momentos da sua 

vida. 

Neste projeto de intervenção/investigação, foram utilizadas as narrativas de vida, como 

meio de compreender a capacidade e habilidade que o idoso tem para relembrar e relatar 

memórias já passadas, dando-lhe a possibilidade de revive-las. As narrativas de vida permitem o 

aproveitamento da memória como expressão das suas vivências, aspirações e valores. 

Através deste método de investigação é possível verificar que o idoso é rico em 

conhecimentos, sabedoria e experiências que provam as suas atitudes e valores. É neste sentido 

que se pode reforçar a ideia que o idoso é um ser extraordinário e que não deve marginalizado 

pela sociedade em que se encontra integrado. 
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Torna-se pertinente e relevante trabalhar esta temática, que se encontra enquadrada na 

área de especialização de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. A educação de 

adultos é dirigida para um grupo muito abrangente que envolve diversos adultos. Aqui ela é 

aplicada junto dos idosos que também devem e necessitam de continuar a ser educados, de 

modo a minimizar as dificuldades que lhes são apresentadas e também melhorando a sua 

qualidade de vida. 

Em todo o percurso da realização do estágio, a estagiária tentou colocar em prática os 

conhecimentos que foram transmitidos e adquiridos ao longo de todo o percurso de formação 

académica. Todos os conhecimentos teóricos, os métodos e técnicas de investigação e 

intervenção tornaram-se indispensáveis e necessários para a realização deste estágio curricular e 

para a intervenção/investigação.  

Um Técnico Superior em Educação com a especialização em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária é uma mais-valia para estar presente nas instituições da terceira idade, 

que é capaz de intervir junto das comunidades locais, ajudando na solução de problemas 

sociais, auxiliar a população e possui uma capacidade de conceção, gestão e implementação de 

projetos, bem como a sua avaliação. 

1.4. Diagnóstico de necessidades/interesses 

 

A análise de necessidades da presente planificação, é uma etapa importante, no presente 

projeto de intervenção, que tem como finalidade modificar comportamentos. Numa primeira fase 

é necessário compreender as verdadeiras necessidades e interesses sentidas pelo público-alvo 

da instituição, para que se possa construir um projeto coerente e que vá ao encontro das 

motivações dos diversos utentes. 

A análise de necessidades do presente relatório de estágio assenta numa metodologia 

qualitativa realizada com base nas principais técnicas de observação participante e inquérito por 

questionário. 

O inquérito por questionário é um processo de recolha de informações sobre a presente 

realidade social dos utentes do Centro Social e Paroquial, a situação habitacional, o seu nível de 

conhecimentos, a importância e, ainda, as suas preferências em relação a determinadas 

atividades. 
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Gráfico 7: Que atividades mais gosta de 
fazer no Centro de Dia? 

O inquérito por questionário possui duas formas de administração distintas, a 

administração indireta quando o investigador completa o inquérito por questionário com as 

respostas dadas pelo utente inquirido, e ainda a administração direta quando é o próprio 

inquirido que preenche o inquérito por questionário. O procedimento utilizado foi por 

administração indireta, para melhor explicar as questões aos utentes e porque alguns dos 

utentes são iletrados. Apenas dois questionários por inquérito foram aplicados por administração 

direta. A aplicação dos questionários foi feita de modo individual e afastados uns utentes dos 

outros, para que não houvesse influência nas respostas dadas. Os intermediários deste inquérito 

foi a estagiária, mais duas estagiárias que se encontravam no Centro de Dia. 

Através do processo de observação, constata-se a falta em proporcionar aos utentes 

atividades mais variadas que não estejam apenas ligadas as artes manuais. As artes manuais 

são importantes e são um meio fácil para tornar os utentes mais ativos e participativos. Como se 

pode verificar no gráfico 7 as atividades manuais prevalecem nas preferências dos utentes. Mas 

é necessário que os utentes estejam em contacto com coisas novas, com as atualidades que o 

Mundo nos vai trazendo e que muitas vezes só chega às gerações mais novas. É necessário 

cativar os idosos para estas coisas e assim torna-los ativos e autónomos. Torna-se ainda 

necessário que a instituição seja capaz de proporcionar aos idosos momentos de aprendizagem 

de educação formal, não formal e momentos de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No inquérito por questionário aplicado uma das questões ia de encontro à compreensão 

dos interesses dos utentes, tendo os utentes sido confrontados com a questão “ O que gostaria 

de fazer?”. A visita a monumentos religiosos, ao património local e os encontros intergerações 

são as atividades que prevaleceram, como se pode apurar no gráfico 8, a atividade de cariz 
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religioso destacou-se, talvez pelo facto do próprio Centro de Dia ter um vínculo à Paróquia, e por 

sua vez à religião.  

 

 

 

 

A maioria dos utentes afirmaram que nunca foram ao cinema e que não sabiam o que 

era, tendo alguns revelado interesse em conhecerem como é esta realidade. No entanto, através 

de conversas informais, alguns dos utentes revelam que não têm interesses em ver filmes. Em 

relação ao uso de computadores, a maioria também revelou que não sabia o que era ou como 

funcionava, conduzindo à resposta que não gostava de receber a sessão de informática. No 

entanto, a minoria respondeu que não sabe como funciona, mas gostava de aprender. 

Considera-se que estas duas últimas atividades tornavam-se numa necessidade dos 

utentes, uma vez que não conhecem a realidade. Visando todos os interesses e necessidades 

apresentadas pelos utentes através do inquérito por questionário é necessário criar um conjunto 

atividades que sejam fundamentalmente educativas e que tragam aos utentes novos 

conhecimentos e novas experiências, de modo a torná-los ativos e autónomos na comunidade, e 
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que também sejam um meio de ocupação e animação dos tempos-livres, sem esquecer que o 

processo de aprendizagem contínua terá de estar sempre presente em todas as atividades 

planeadas. 

Nesta linha de pensamento, o conjunto de atividades planeadas pretendeu propiciar 

novos momentos aos utentes, principalmente momentos de aprendizagem, de acordo com os 

interesses e motivações. É necessário que cada atividade implementada permita participação 

ativa e voluntária do utente, sendo que cada atividade vai, também, ao encontro da animação e 

da ocupação dos tempos livres. O ser humano encontra-se em constante processo de 

aprendizagem, desde do momento que dá ao mundo o seu primeiro choro até à sua morte, a 

aprendizagem e a educação é um processo contínuo na vida de qualquer ser humano, não 

estando este pensamento apenas ligado ao contexto escolar, todos os contextos proporcionam 

aprendizagem/educação.  

 

1.5. Finalidades e objetivos da intervenção 

 

Após ter sido realizado o diagnóstico de necessidades no específico contexto prático, 

torna-se importante a definição de objetivos gerais e específicos que se pretende atingir. A 

definição de objetivos torna possível trabalhar com sentido de defender a motivação e a 

satisfação do público-alvo. A apresentação dos objetivos permite avaliar todo o percurso do 

projeto.  

A principal finalidade deste projeto de intervenção/investigação foi conhecer e 

compreender a personalidade e comportamentos dos utentes através da narração ativa de 

pequenos momentos presentes nas suas vidas; proporcionar aos utentes da instituição 

diferentes momentos de lazer que conduzam, essencialmente, à momentos de aprendizagem, 

apoiando-se na ideia que o ser humano está em constante processo de aprendizagem até à sua 

morte. 

 

Objetivos gerais: 

 Proporcionar aos utentes novas aprendizagens e novas experiências conduzindo 

ao seu desenvolvimento pessoal; 
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 Conhecer e compreender a personalidade e comportamento do idoso; 

 Promover diferentes atividades de ocupação aos utentes; 

 Promover a participação ativa dos utentes na comunidade envolvida; 

 Consciencializar os utentes para a educação para a saúde e para a educação 

ambiental. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Permitir que os utentes desenvolvam as suas capacidades cognitivas, aptidões e 

saberes pessoais; 

 Desenvolver atividades que vão ao encontro do interesse e satisfação dos 

utentes; 

 Desenvolver entrevistas que permitam que o idoso fale ativa e abertamente 

sobre momentos passados ao longo de toda a sua vida; 

 Criar ateliers de expressão plástica, dramática, cognitiva e motora; 

 Desenvolver atividades e encontros intergeracionais; 

 Visitar e dar a conhecer aos utentes os locais e serviços oferecidos pela 

comunidade; 

 Visitar monumentos religiosos; 

 Alertar os utentes para hábitos de vida saudável; 

 Promover ação de sensibilização sobre os hábitos de reciclagem. 
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Capítulo II 

Enquadramento teórico da problemática do estágio 

 

 Neste capítulo vão ser expostos alguns estudos já realizados de acordo com a 

problemática estudada durante o estágio curricular. Também neste capítulo é apresentado as 

conceções teóricas que apoiaram e auxiliaram a intervenção. As conceções teóricas analisadas 

foram: Narrativas e histórias de vida, o envelhecimento, educação de adultos e animação 

sociocultural e intervenção comunitária. 

Para terminar, identifica-se os contributos teóricos mobilizados para a problemática 

específica de intervenção/investigação. 

 

2.1. Apresentação de outras experiências e/ou investigações sobre o tema para o trabalho de 

investigação/intervenção desenvolvido  
 

Para a realização de um projeto de estágio de caracter investigação-ação e ao longo de 

todo o seu processo de redação, torna-se importante inspirar-nos em outras 

intervenções/investigações relacionadas com a problemática de estudo. 

Ao longo dos últimos anos muitas são as teses, relatórios, artigos, publicações, obras 

literárias, que se têm debruçado sobre o tema do envelhecimento, devido à sua crescente na 

presente sociedade. O tema envelhecimento tornou-se numa questão atual e inquietante, 

devendo ser essencial procurar recursos e técnicas para responder às necessidades sentidas. 

Outra problemática, não tanto estudada, é a pesquisa histórica. 

Deste modo, reconheço ser importante mencionar nesta secção do relatório referências 

de teses de mestrado com práticas recentes e capítulos de obras, próximos das áreas de 

intervenção apresentadas- envelhecimento, animação sociocultural e pesquisa histórica 

educacional.  

As dissertações escolhidas são de Ana Correia, intitulada de “ Animação Sociocultural: 

Uma forma de Educação Permanente e ao Longo da Vida para um Envelhecimento Activo” 

(2010), “Envelhecimento Activo no Idoso Institucionalizado” de Maria Luisa Ribeiro Cramês 
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(2012) e um capítulo da obra “ Research Methods in Educations”- “Historical Research” de 

Louis Cohen, Lawrence Manion e Keith Morrison (2000). 

 

2.1.1. “ Animação Sociocultural: Uma forma de Educação Permanente e ao Longo da Vida para 

um Envelhecimento Activo”- Universidade do Minho, 2010 

 

 Esta dissertação de mestrado foi realizada na Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de 

Azeméis e teve como principal objetivo contribuir para o envelhecimento ativo dos idosos, 

proporcionando ao idoso momentos de lazer e ócio. Acrescentando e reforçando a ideia que esta 

dissertação de mestrado também tem como público-alvo a terceira idade e de acordo com o 

conjunto de objetivos específicos que esta dissertação apresenta é importante anunciar aqueles 

que vão ao encontro e se comparam com o presente projeto de intervenção/investigação 

“Narrar e Animar a Vida: Idosos em Centro de Dia”: “ […] “Proporcionar oportunidades de 

aquisição de aprendizagens e novos conhecimentos, consolidando os já existentes; Impulsionar a 

troca de saberes e experiências intergeracionais; […]” ( Correia, 2010, p. 44). Estes objetivos 

tornam-se fulcrais e relevantes para quem trabalha junto dos idosos. 

 Esta intervenção emergiu devido ao facto de apenas existir uma animadora sociocultural 

“ […] para fazer o seu trabalho com cerca de 110 idosos das diferentes respostas sociais 

(Centro de Dia, Lar Social e Residencial) .” (Correia, 2010, p. 5). 

 Para a concretização desta investigação foram utilizados métodos como a análise 

documental e a observação participante/não participante, de modo a responder aos objetivos 

gerais e específicos expostos no projeto de investigação/intervenção. 

 Quando aplicado um questionário e após a sua análise, comprovou-se “ […] que os 

idosos mais gostavam de fazer para ocuparem os seus tempos livres era passear, ler e ouvir 

histórias, conversar e cantar. Consideramos que ao longo da intervenção várias foram as 

actividades desenvolvidas que tentaram ir ao encontro da generalidade dos interesses dos idosos 

inquiridos.” (Correia, 2010, p. 76). Comparando este projeto de intervenção com o presente 

projeto desenvolvido é possível refletir que os idosos têm os mesmos gostos, as mesmas 

motivações, como passear, conversar, cantar e que as atividades vão de encontro dos interesses 

referidos pelo público-alvo. 

 Neste sentido, foram realizadas e implementadas várias atividades do tipo: lúdico-

recreativas, culturais, intelectuais/formativo e sociais. A avaliação das atividades foi realizada 
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pelos idosos através de questionários mensais, sendo feita uma avaliação positiva “ […] uma vez 

que não se regista nenhuma resposta negativa.” (Correia, 2010, p. 73). 

 

 2.1.2. “Envelhecimento Activo no Idoso Institucionalizado”- Instituto Politécnico de Bragança, 

2012 

 

Esta intervenção/investigação realizou-se na Santa Casa da Misericórdia de Bragança e 

teve como principal objetivo o estudo do envelhecimento ativo e a promoção do mesmo. O 

público-alvo deste projeto contou com a participação de vinte e quatro utentes. Para a possível 

concretização desta intervenção foi utilizada a metodologia quantitativa e qualitativa- estudo de 

caso. Os principais objetivos desta investigação/intervenção são: “Criar estratégias que 

estimulem as capacidades cognitivas e físicas do idoso institucionalizado, no sentido de 

promover um envelhecimento activo; promover a interacção social do idoso institucionalizado.” 

(Cramês, 2012, p. 2) 

 A planificação das atividades teve em conta “ […] a criação de dinâmicas que 

estimulassem e promovessem as capacidades cognitivas e físicas dos idosos” (Cramês, 2012, 

p. 31). As atividades delineadas tinham como objetivos estimular a memória, o raciocínio, a 

autoestima, proporcionar o convívio entre gerações, momentos de lazer e conhecimentos aos 

idosos. 

 A avaliação das atividades feita pelos idosos quanto ao desenvolvimento deste projeto 

mostrou-se positiva, pois permitiu que aos idosos “ […] um melhor funcionamento quer a nível 

psicológico quer cognitivo da população alvo.” (Cramês, 2012, p. 49). É, ainda, importante 

referir que através concretização das atividades e após uma análise detalhada aos questionários 

aplicados concluiu-se que “[…]as actividades realizadas foram muito positivas e enriquecedoras 

na medida em que permitiram aos clientes estimular a memória, o raciocínio e a participação 

social. Os mesmos referiram a importância da variedade de actividades mobilizadoras para a 

promoção de envelhecimento activo.” (Cramês, 2012, p. 51) 

 É essencial promover a qualidade de vida dos idosos, a sua participação, autonomia, 

insistindo na criação de atividades ocupacionais capazes de responder às necessidades que o 

idoso apresenta. 

 



 

20 
 

2.1.3.“Research Methods in Educations”: “Historical Research”- Londres, 2000 

 

 A obra “Research Methods in Educations” de Louis Cohen está dividida em cinco partes:  

“ […] (a) the context of educational research; (b) planning educational research;(c) styles of 

educational research; (d)strategies for data collection and researching;(e) recent developments in 

educational research.” (Cohen, 2000, p.1). Esta obra tem como principal objetivo ceder aos 

investigadores linhas orientadores para o processo de investigação- “[…]from planning to 

operationalization, ethics, methodology, sampling, reliability and validity, instrumentation and 

data collection, data analysis and reporting.” (Cohen, 2000, p.1). 

 Mais especificamente o capítulo “Historical Research” incluído na obra “ Research 

Methods in Educations”, define o método da pesquisa histórica como sendo “[…] has been 

defined as the systematic and objective location, evaluation and synthesis of evidence in order to 

establish facts and draw conclusions about past events.” (Cohen, 2000, p. 158) 

 Este método de pesquisa histórica na educação pode ter como objeto de estudo um 

grupo, uma instituição ou um indivíduo. Este capítulo relaciona a pesquisa histórica educacional 

com as histórias de vida- pesquisa biográfica. A pesquisa biográfica “ […] is a distinctive way of 

conceptualizing social activity.” (Cohen, 165), que assume um contorno narrativo, promovendo 

“[…] interplay between interviewer and interviewee to actively construct life histories.” (Cohen, 

2000, p.165). 

  

As teses e a obra literária mencionadas foram analisadas e interpretadas 

profundamente. Pode se comprovar que as atividades planificadas e implementadas pela 

estagiária e as atividades que, também, foram implementadas pelos projetos de 

intervenção/investigação acima mencionadas tiveram a intenção, para além dos objetivos 

referidos, de proporcionar ao idoso momentos que transmitam novas aprendizagens, novos 

conhecimentos e que assim atinja o seu bem-estar emocional, físico e mental. Sendo que, se 

deve criar momentos que permitam que o idoso se torne ativo e participativo na sociedade e 

assim seja ativo em busca das suas necessidades que promovam a sua qualidade de vida. 

 Com os projetos de intervenção/investigação apresentados, comprova-se que estes vão 

ao encontro do projeto “Narrar e Animar a Vida: Idosos em Centro de Dia” que pretendem, além 

de outros propósitos, reforçar a linha de pensamento que promove que a educação não é 

processo limitado, ou seja, é um processo que apenas é estagnado quando o ser humano 
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morre. O indivíduo é um ser humano que está sempre a aprender, desde que nasce até ao 

momento em que morre, e assim, ele é um possuidor de conhecimentos e de aprendizagens 

que se tornaram significativas. O ser humano é o ator principal no processo de aprendizagem. 

 Com a obra analisada pode-se conferir que as narrativas de vida neste projeto de 

intervenção/investigação, vistas como um método de investigação no campo da educação 

social, pretenderam estudar, compreender e tirar conclusões acerca de momentos que o ser 

humano tenha vivenciado e experienciado ao longo de todo o trajeto da sua vida. A obra 

“Research Methods in Educations” permitiu aprofundar e analisar este método de investigação 

na área da educação, possibilitando uma prática relevante e importante junto dos idosos da 

instituição, conduzindo a compreensão de atitudes, comportamentos e valores que cada idoso 

(individualmente) assume no dia-a-dia, uma vez que as experiências vividas no passado os 

tenham marcado e continuem, subtilmente, fazendo parte do presente. 

  

2.2. Conceções teóricas 
 

 Aqui vão ser apresentadas conceções teóricas que auxiliaram e apoiaram toda a 

intervenção/investigação e que permitiram aprofundar a problemática trabalhada e assim obter 

novos conhecimentos e competências. 

2.2.1. Narrativas e Histórias de Vida 

 

A palavra narrativa pressupõe o ato de narrar, relatar e/ou contar factos. Vida tem um 

conceito bastante amplo e pode adquirir múltiplos significados, mas subentende-se pela 

existência de alguém, de todo o período de tempo que sucede desde do nascimento até à morte 

de um ser.  

 A tentativa de atribuir conceitos ou termos associadas à esta problemática torna-se 

complexo, não é possível tecer considerações em profundidade. 

 As narrativas de vida surgem como um método de investigação na área da educação 

social, associando-se à exposição de determinados acontecimentos que uma pessoa viviu ao 

longo da sua existência, e continua a viver. Consiste num autorrelato que a pessoa realiza entre 

a realidade em que se encontra e a sua vida íntima. Este relato nunca será exaustivo, uma vez 
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que é apenas narrado um momento que tenha sido marcante da vida da pessoa. A autora 

Christine Bold (2012, p. 15) entende por narrativas:  “[…] we structure narratives around a set of 

events over time. Many writers use the term event when describing features of narratives. […] 

Narratives necessarily tell the events of human lives, reflect human interest and support our 

sense-making process.”. 

A narrativa é um método relevante para múltiplas investigações. Não se pode deixar de 

refletir que se recorre à narrativa como meio de recolher realidade experienciada/vivida por 

alguém; é preciso um conjunto de qualidades humanas a ter em conta, como uma imensa 

competência, por parte do investigador, para comunicar e interagir com o outro, que implica 

disponibilidade para escutar, uma aptidão para dar resposta rápida às exigências que a 

investigação pressupõe. As narrativas de vida representam realidade, porque, a pessoa é capaz 

de apresentar pressões, sensibilidades, emoções e sentimentos experienciados, ou seja, 

podermos conhecer factos sobre a vida de alguém. 

A narrativa exerce um papel fulcral na construção de significados do ser humano. Surge 

como um processo mediador entre significado e existência humana. Usar as narrativas de vida 

no processo de investigação vai fazer com que o narrador reflita sobre momentos experienciados 

ao longo da sua vida. 

Neste projeto de intervenção/investigação foram utilizadas as narrativas de vida, com o 

intuito de conhecer e compreender a capacidade que o idoso tem para relembrar e relatar 

memórias passadas, dando-lhe a oportunidade de revive-las. Este contributo torna-se essencial 

para o investigador. 

É importante conciliar as narrativas de vida com histórias de vida que são documentos 

que incluem biografias, autobiografias, diários, cartas, histórias de vida, estórias de vida, 

histórias orais e histórias pessoais, baseados em conversas ou entrevistas à atores sociais com 

objetivo de conhecer o seu percurso e experiências de vida. Podendo serem utilizadas em várias 

áreas de conhecimento humana: social, educação, antropologia, história social e na psicologia. 

Podem ser entendidas como “ […] um relato retrospetivo da experiência pessoal de um 

indivíduo, oral ou escrito, relativo a factos e acontecimentos que foram significativos e 

constitutivos de sua experiência vivida”. (Chizzotti, 201, p. 101). Para completar à narração das 

histórias de vida, poderá valer-se da análise documental: entrevistas, conversas formais, registos 

médicos e jurídicos, testes psicológicos. 
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Com o estudo das histórias de vida deve-se apreender e compreender a vida do sujeito 

conforme ela é narrada pelo próprio ator social, sendo que o investigador deverá respeitar e 

acreditar no que o sujeito exprime. Cabe ao investigador ter o poder e a capacidade de escutar e 

de refletir, uma vez que a informação vem de uma fonte direta. Portanto, deverá sempre existir 

um vínculo de cumplicidade entre o investigador e o ator social, uma vez que o sujeito vai expor 

a sua vida ou acontecimentos culturais, sociais e históricos. 

As histórias de vida e a entrevista estão inteiramente ligadas. O investigador recebe toda 

a informação da história de vida do sujeito com a realização de uma entrevista, ou seja, o 

investigador deve ter um conjunto de perguntas que irão nortear a conversa, de modo a obter as 

informações necessárias à investigação. O procedimento indispensável da construção dos dados 

na história oral de vida é a entrevista, uma das etapas essenciais de projetos baseados neste 

método. Quivy (1994, p. 194) defende que na “ […] análise de histórias de vida, os 

investigadores aplicam um método de entrevista extremamente aprofundado e detalhado, com 

muito poucos interlocutores […]”. Normalmente, entrevistas para a descoberta das histórias de 

vida de um sujeito são feitas individualmente, apenas com o entrevistador e o sujeito e terão que 

ser explorados todos os detalhes e pormenores que o sujeito vai apresentando ao longo da 

conversa, de modo a compreender o sentido, valor e significado que o sujeito atribuiu à sua 

história de vida. 

 

2.2.2. Envelhecimento 

 

Nos últimos anos, tem-se assistido a um envelhecimento populacional bastante 

acelerado em Portugal, devido à queda das taxas de natalidade e ao aumento de sobrevida 

Então, resulta um duplo envelhecimento da população, um aumento significativo do número de 

idosos e uma forte diminuição do número de jovens (Simões, 2006, p.18). 

De acordo com os últimos Censos de Portugal em 2011, o índice de envelhecimento 

disparou para 127,8%i. Ainda, de acordo com os dados dos censos de 2011, Portugal - entre 

2001 e 2011 - registou uma significante aproximação entre a taxa de natalidade e a taxa de 

mortalidade, sendo que é cada vez menor a diferença entre o número de nascimentos e o 

número de óbitos. Portugal, o nosso país, está a passar por uma apressada transição 

demográfica, descrevendo um aumento progressivo e acentuado da população idosa. Torna-se, 



 

24 
 

então, importante proporcionar aos idosos não só uma maior longevidade de vida, mas também 

de felicidade, de qualidade de vida e de satisfação pessoal. 

Este ritmo acelerado do processo de envelhecimento traduz-se na necessidade de 

criação de respostas sociais, é necessário que as instituições sociais estejam preparadas para 

oferecer resposta a este problema presente na nossa sociedade, repensando em novas 

infraestruturas, equipamentos e sobretudo novas políticas que colmatem esta necessidade 

social. 

O envelhecimento é um acontecimento natural e biológico que ocorre ao longo do ciclo 

vital do ser humano, “ […] de tal modo que se pode, literalmente, afirmar que começamos a 

envelhecer no momento de nascer […] (Simões, 2006, p. 31). A idade estabelece diversos 

patamares: criança, adolescente, jovens, adultos e velhos.  

Envelhecimento é um fenômeno do processo de vida que, assim, como a infância, a 

adolescências e a maturidade, é marcada por mudanças biopsicossociais específicas, 

associadas à passagem do tempo (Vieira, 2004, p. 116). O envelhecimento é “[…] inerente ao 

processo de vida, não é um «acidente de percurso» […]”, dependendo da dimensão psicológica, 

biológica, social e existencial de cada indivíduo (Vieira, 2004, p.116). O envelhecimento é a 

consequência de um conjunto de fatores que o determinam, como a baixa taxa de natalidade, as 

desigualdades criadas em torno das intergerações, economia e condições de saúde. 

Sendo que o envelhecimento é um processo complexo que assenta numa série de 

mudanças inerentes ao próprio ser humano, que conduzem ao enfraquecimento das suas 

capacidades, é a fase final do ciclo da vida. As mudanças ocorridas não se limitam a um estado 

de envelhecimento, Zimerman (2000, p. 21) defende que tais mudanças se podem verificar “em 

idade mais precoce ou mais avançada e em maior ou menor grau, de acordo com as 

características genéticas de cada individuo e, principalmente, com o modo de vida de cada 

um.”. O modo como o indivíduo encara o processo de envelhecimento é importante para o seu 

estado, e as pessoas não envelhecem todas do mesmo modo, a genética, ser do sexo masculino 

ou feminino, viver sozinho ou acompanhado, no meio urbano ou no meio rural influencia 

bastante o processo de envelhecimento. 

O processo de envelhecimento segundo Rocha (2007) citando Fonseca (2004) 

baseando-se nos estudos de Schroots & Birren (1980) apresenta três elementos essenciais: 

“Biológica – senescência que resulta da vulnerabilidade crescente de uma maior probabilidade 

de morrer; Social – relativa aos papéis sociais que a sociedade preconiza para esta idade; 
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Psicológica – capacidade de autorregulação e de tomar decisões adaptando-se ao processo de 

envelhecimento.” 

Existem problemas vinculados ao processo de envelhecimento, como falta de memória, 

declínio das capacidades físicas e psíquicas, lentificação dos processos. Mas muitas vezes o que 

falta é a motivação, o interesse e o entusiasmo por parte dos idosos que se conformam com o 

seu estado de velhice e pensam terem perdido as suas capacidades. Mas, também a sociedade 

deve assumir um papel fulcral junto dos idosos, encorajando-os a participar no processo de 

envelhecimento ativo. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu envelhecimento ativo como sendo um 

“processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005, p. 

13). 

Saúde, participação e segurança são os três pilares da estrutura política do 

envelhecimento ativo de acordo com a OMS (2005). O mais importante e central no papel do 

envelhecimento é a saúde, apoiada por diagnósticos médicos (Ribeiro & Paúl, 2005, p. 4). A 

segurança, o segundo pilar, “[…] abrange um largo espectro de questões macro que lança um 

olhar crítico sobre o planeamento urbano e os lugares habitados, mas também atentam sobre os 

espaços privados e o clima social de não-violência das comunidades.” (Ribeiro & Paúl, 2005, p. 

4). 

 O envelhecimento ativo deve ser tomado como uma experiência principalmente positiva, 

mas é necessário que esta experiência seja acompanhada de qualidade de vida4 e oportunidades 

de saúde associadas à “ […] manutenção da autonomia física, psicológica e social, em que os 

idosos estejam integrados em sociedades seguras e em que assumam uma cidadania plena.” 

(Ribeiro & Paúl, 2011, p. 4). O último, a participação que assenta na participação ativa do idoso 

na sociedade em que está inserido. Na família, no grupo de amigos, com os cidadãos que os 

rodeiam “[…] emergem  como palcos incontornáveis da vida social do ser humano e a 

participação activa nestes contextos, a verdadeira prova de vida.” (Ribeiro & Paúl, 2011, p. 4). A 

participação ativa dos idosos na sociedade torna-se uma mais-valia para toda a comunidade. 

No processo de envelhecimento ativo estão inerentes variáveis, destacando-se 

determinantes económicos que integram rendimentos, proteção social e oportunidades de 

                                                           
4 A OMS define qualidade de vida como "a perceção do indivíduo da sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais 

ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações." . Informação consultada em 
http://www.saudebemestar.pt/pt/blog-saude/qualidade-de-vida/ acedido a 14 de junho de 2105. 

http://www.saudebemestar.pt/pt/blog-saude/qualidade-de-vida/
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trabalho; sociais relativos aos apoios sociais, educação e alfabetização, prevenção de violências; 

comportamentais que dependem dos estilos de vida e dos cuidados com a própria saúde; 

serviços sociais e de saúde que as pessoas beneficiam para a promoção da sua saúde e de 

modo a prevenir doenças; determinante do ambiente físico que considera a acessibilidade aos 

transportes, aos serviços de água, à alimentação e às moradias; determinantes pessoais que se 

relaciona com os fatores biológicos, genéticos e psicológicos (Ribeiro & Paúl, 2011, p. 2). 

Ainda, a conceção de envelhecimento ativo assenta em quatro conceitos-chave: 

autonomia, independência, expetativa de vida saudável e qualidade de vida. A autonomia porque 

o indivíduo deve ser capaz de tomar as suas próprias decisões sobre a sua vida; a 

independência, ser capaz de cuidar de si próprio, da sua saúde, da sua higiene, rotinas diárias; a 

expectativa de vida saudável que significa o tempo de vida que se espera viver sem precisar de 

cuidados especiais; e por último, a qualidade de vida que agrega a saúde física, psicológica, o 

nível de dependência, as relações sociais, as características do meio em que o indivíduo se 

encontra inserido (Ribeiro & Paúl, 2011, p. 3). 

O envelhecimento ativo permite que os idosos sejam capazes de reconhecerem as suas 

próprias potencialidades e a partir destas atinjam o seu bem-estar físico, social e mental ao 

longo do seu percurso de vida, incluindo a participação dos Séniores nas questões económicas, 

culturais, espirituais, cívicas (Jacob, 2007). Assim, os idosos vão poder participar ativamente na 

sociedade, tendo em atenção as suas motivações, desejos e necessidades. 

O idoso deve ser participativos e deixar de ser apenas “[…] receptores passivos de 

cuidados ou de apoios sociais, para induzirem o próprio progresso no desenvolvimento de 

respostas cada vez mais adequadas às suas vontades e necessidades.” (Ribeiro & Paúl, 2011, 

p. XIII). 

Em síntese, o envelhecimento ativo é “ […] entendido como processo de cidadania 

plena, em que se otimizam oportunidade de participação, segurança e uma maior qualidade de 

vida à medida que as pessoas vão envelhecendo.” (Governo de Portugal, 2012, p. 3). É neste 

sentido que o envelhecimento ativo “ […] exige uma abordagem multidimensional e constitui um 

desafio para toda a sociedade, implicando a responsabilização e a participação de todos e de 

todas, no combate à exclusão social e à discriminação e na promoção da igualdade entre 

homens e mulheres e da solidariedade entre as gerações.” (Governo de Portugal, 2012, p. 3). 

Porque à medida que a população idosa aumenta, por consequência aumentam as 

necessidades na prestação de serviços, pesquisas e políticas públicas, criando novos espaços. 
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Deve dar-se prioridade ao envelhecimento ativo nas várias extensões (social, saúde, 

trabalho, habitação, cultura, lazer), e ao combate à pobreza e exclusão social das pessoas 

idosas. 

 É importante que as pessoas idosas tenham uma participação ativa na sociedade, que 

identifique a sua heterogeneidade, movimentando medidas específicas para os grupos mais 

vulneráveis nesta população. 

2.2.3. Terceira Idade 

 

A terceira idade é considerada uma condição de vida inerente a maioria dos seres 

humanos, que usualmente encontra-se por volta dos 60 e 65 anos, idade que por norma o 

indivíduo se aposenta. Esta condição inerente de vida por muitos é olhada “de lado” e vista 

como um período da vida cinzento e sem motivo para a existência humana, em que os homens 

estão “[…] sentados, dormindo e não-receptivos e as mulheres enroladas em cobertores de 

crochê, isoladas e sozinhas[…]” (McIntyre & Atwal, 2007, p. 14). 

Mas, como é referido por Maria Novaes a terceira idade é uma “ […] etapa de vida, seja 

ela denominada de terceira idade, nova idade, idade avançada, velhice, […] deve ser entendida 

por todos, para ser aceite e respeitada nas suas características, motivações, expectativas, 

sonhos e potencialidades.” (Novaes, 1997, p.9). É nesta fase da vida que podemos e devemos ir 

buscar a felicidade, o entusiasmo, o gosto pela vida e um trajeto de vida carregado de histórias, 

experiências, vivências para contar.  

 A terceira idade é fortemente marcada por fortes mudanças psicológicas, físicas e de 

todo o organismo do ser humano, sendo capazes de alterar o comportamento, pensamento, 

valores, crenças, ações e reações por parte do indivíduo. Estes comportamentos assumidos pelo 

ser humano que se encontra na terceira idade são a repercussão daquilo em que acreditam e 

valorizam, então a terceira idade “[…] representa uma etapa importante para tal reflexão, pois 

nesse período comportamentos e atitudes refletem nitidamente aquilo que foi valorizado e 

assumido.” (Novaes, 1997, p. 21). 

 Não se deve olhar para a terceira idade como sendo a etapa final da vida do ser humano 

que está acarretada de doenças, mazelas, decadência ou até pobreza, mas sim como uma fase 

da vida privilegiada para a ocupação dos tempos livres, criação de tempos de lazer com 

atividades ocupacionais que “[…] indicam que aprender está deixando de ser simplesmente 
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condição para manter posições atuais ou conseguir melhores salários e tornando-se uma 

maneira de se divertir […] preencher o tempo e de estar em sintonia com a atualidade.” 

(Kachar, 2001, p.28). Ou seja, é necessário estimular o processo de aprendizagem na terceira 

idade, ocupando os seus tempos livres com atividades que vão ao encontro dos seus ideais, ou 

com aquelas atividades que até ao momento de se aposentar não tiveram oportunidade de 

realizar. Estas atividades deverão, então, conduzir ao processo de aprendizagem, transmitindo 

informações acerca das mudanças que a sociedade sofre, manter o idoso informado e 

atualizado. As instituições cada vez mais seguem estes princípios e as atividades junto da 

terceira idade “[…] indicam que aprender está deixando de ser simplesmente condição para 

manter posições atuais […] tornando-se uma maneira de se divertir, de ocupar a mente, de 

preencher tempo e de estar em sintonia com a atualidade.” (Kachar, 2001, p.28), defendendo 

que a vida educacional não está apenas ligada a situação escolar e profissional. São este tipo de 

iniciativas voltadas para a terceira idade que vão permitir transformar o envelhecimento em mais 

uma experiência de vida rica e gratificante. 

2.2.4. Educação de Adultos 

 

O processo de aprendizagem desligado do contexto escolar, sobretudo na idade adulta, 

pode vencer as carências de uma formação de base ou ser capaz de completá-la noutros 

aspetos. Não se pode ver o processo de educação somente ligado às crianças e ao contexto 

escolar, mas sim ligado a todos os indivíduos inseridos na sociedade e reconhecer toda a 

experiência que o adulto adquiriu ao longo de toda a sua vida. Porém, quando se fala em 

educação o nosso pensamento conduz-se diretamente para a educação formal, que ocorre em 

sistemas de ensino tradicionais, onde existem um plano de estudos, papéis definidos de quem 

ensina e para quem é ensinado. É importante refletir que a educação de adultos é um 

subsistema do processo de educação permanente e ao longo da vida, não abrange só o sistema 

de ensino, engloba todas as outras atividades da vida quotidiana que se relacionem com os 

tempos de lazer, família e/ou profissão. Então, a atividade de educação na pessoa adulta 

tenciona formar a pessoa “[…] disfrute del tiempo libre […] es necessário promover contextos 

sociales estructurados que favorezcan actividades de ócio, dado que éstas, a su vez, facilitan el 

estableciemento de amistades […] com un mayor desarrollo  de la activácion del individuo en las 

esferas físicas y mental.” (Carrasco, 1997,p. 249). 
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O processo de educação de adultos é bastante amplo, engloba também a educação não-

formal e informal, que possibilitam ao Homem adquirir novos conhecimentos e aprendizagens 

que são indispensáveis para a sua participação na sociedade. 

 A educação não-formal ocorre fora do contexto tradicional escolar. É um processo 

organizado, mas em que os resultados de aprendizagem não são avaliados formalmente. Uma 

educação “voluntária” que se baseia na motivação intrínseca do público-alvo em questão, tendo 

em conta as suas necessidades, interesses e valores. Trata-se de uma aprendizagem ao longo 

da vida. Podemos refletir que o trabalho cumprido ao longo do estágio será uma forma de 

educação não-formal, uma vez que terá sido organizado e avaliado, não adotando modelos de 

ensino do Ministério da Educação. 

 A educação não-formal é “ […] vista como o conjunto de processos delineados para 

alcançar a participação de indivíduos e de grupos em áreas denominadas extensão, animação 

comunitária, treinamento vocacional ou técnico, educação básica, planejamento familiar, etc. 

[…]” ( Gohn, 1999, p. 92). 

Canário menciona a educação de adultos como sendo “ […] um processo largo e 

multiforme que se confunde com o processo de vida de cada indivíduo, torna-se evidente que 

sempre existiu educação de adultos.” (1999, p. 11). Visto isto, a aprendizagem em idade adulta 

não é recente, sendo que os adultos sempre obtiveram aprendizagens, nos diferentes contextos, 

como o local de trabalho, situações sociais e de lazer e até mesmo nos contextos escolares. 

O conceito de educação de adultos é um tema que se encontra na história da sociedade 

há vários anos e que tem sido alvo de reflexões. Na antiguidade, Platão refletia que a educação 

de adultos era algo como uma obrigação que todo o cidadão tinha de aprender a empenhar-se 

até ao fim da sua vida em beneficio da cidade […]” (Férnandez, 2006, p. 7). Na Grécia também 

Sócrates empenhava-se na educação de adultos “[…] não ensinava propriamente, as crianças a 

escrever, mas sim adultos a pensar[…] ” (Férnandez, 2006, p. 7). Os primeiros passos da 

educação de adultos foram dados através das conferências internacionais- CONFINTEAS5, que 

pretendiam estudar e refletir em torno das várias ideias e da implementação das mesmas na 

sociedade.  

A CONFINTEA V, Declaração de Hamburgo, entende a educação de adultos como sendo 

aquela que “[…] engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas 

consideradas “adultas” pela sociedade, desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu 

                                                           
5 Conférence Internationale sur l’Education des Adultes 
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conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para 

satisfação das suas necessidades e as de sua sociedade.” (Gadotti, 2009, p. 10). 

Na atualidade a educação de adultos tem sido alvo de preocupações, no ano de 2004, 

apenas 2,3% da população portuguesa com a idade compreendida entre 25 e 64 anos 

frequentavam formação contínua ou outros programas relacionados (Carvalho e Coelho, 2009, 

p. 5). Nos séculos XIX e XX há uma mudança na educação, surgindo contextos que se 

restringem ao espaço escolar, como podemos observar nos dias que correm. Passou-se a dar 

mais importância ao ensino do que a aprendizagem, “ […] à procura educativa em detrimento 

da oferta, às potencialidades de aprendizagem em detrimento das deficiências do ensino […]” 

(Florentino, 2006, p. 40). Porém, lentamente o conceito de educação de adultos tem vindo a 

ganhar destaque na sociedade. A nós, profissionais de educação não-formal, cabe-nos 

mostrarmos à sociedade o nosso trabalho e intervenção. Afirmarmos que o processo de 

educação acompanha a nossa vida, desde o momento que lançamos o primeiro choro até 

morrermos, ao qual se deve ter acesso autonomamente da idade e do nível de escolaridade. 

O conceito de educação de adultos ambiciona promover o desenvolvimento e o 

crescimento da pessoa adulta, lutando para que esta seja ativa no processo de aprendizagem e 

ao mesmo tempo para que a pessoa adulta seja ativa na comunidade, sendo capaz de 

responder a novas exigências e desafios da sociedade. A educação é necessária para a 

sobrevivência do indivíduo e o direito à educação presente na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 é reconhecido como o “[…] desenvolvimento pleno da personalidade humana 

[…] A conquista deste direito depende do acesso generalizado à educação básica, mas o direito 

à educação não se esgota com o acesso, a permanência e a conclusão desse nível de ensino: 

ele pressupõe as condições para continuar os estudos em outros níveis.” (Gadotti, 2009, p. 17). 

 

2.2.5. Animação Sociocultural e Intervenção Comunitária 

 

Desmontando as palavras constituintes de “Animação Sociocultural” é fulcral analisar os 

termos constituintes da sua definição: “animação”, “sócio”, “cultural”. Animação é o ato de 

fazer animar as pessoas. Sócio reporta-se à sociedade/comunidade onde se anima as pessoas- 

animação. O termo cultura invoca-se ao desenvolvimento de conhecimentos em demónios 

específicos e necessários à pessoa, abrangendo múltiplas áreas, valores, direitos, tradições e 

costumes. 
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Assim animação sociocultural envolve em si um leque de definições, tornando-se 

homogénea. Afirmando-se, como “ […] El conjunto de acciones realizadas por indivíduos, grupos 

o instituciones sobre una comunidade (o un sector de la misma) y en el marco de un territorio 

concreto, com el propósito principal de promover en sus miembris una atitud de participación 

activa en el processo de su próprio desarrollo tanto social como cultural.” (Trilla, 2004, p. 22). 

Segundo a UNESCO (1982) a animação sociocultural “ […] é um conjunto de práticas 

sociais que tem como finalidade estimular a iniciativa e a participação das comunidades no 

processo do seu próprio desenvolvimento e na dinâmica global da vida sociopolítica em que 

estão integradas”. 

A animação sociocultural é caracterizada por desenvolver ações de animação junto de 

um público-alvo específico, fomentando ações para a ocupação de tempos de lazer em 

comunidade, desenvolvendo atividades capazes de transmitir conhecimentos culturais, sociais, 

lúdicos, recreativos e educativos. Mais especificamente a animação sociocultural possui um 

leque de múltiplas atividades envolvendo cinco grandes sectores, como: “ 1- Formación. 2- 

Difusión. 3- Artísticas (no profesionales). 4- Lúdicas. 5- Sociales. “ (Ander-Egg, 1992, p. 85). 

Pretende ainda proporcionar a participação e a integração do público-alvo no seio das 

comunidades, oferecendo bem-estar à toda a comunidade- permitindo uma melhor qualidade de 

vida. A técnica de animação sociocultural atua, ainda, como modo de distração, de educação, de 

integração, de desenvolvimento da comunidade e da comunicação.  

Quando falamos em animação sociocultural associamo-la à educação não-formal, tal 

como Trilla associa a animação sociocultural ao campo de educação não-formal, na medida em 

que a educação não-formal não vai ao encontro de metas e currículos educativos e escolares se 

concretizam dentro da sala de aula- “ […] es habitual situar a la ASC basicamente en el sector 

no formal.” (Trilla, 2004, p. 27).  

Quanto ao conceito de animação sociocultural aliado à pessoa idosa é importante refletir 

que o idoso está numa fase em que a sua vida sofreu bastantes alterações e que poderá sentir-

se menos útil na sociedade. Jacob (2007, p. 6) refere que a animação de idosos “[…] representa 

um conjunto de passos com vista a facilitar o acesso a uma vida mais activa e mais criadora, à 

melhoria nas relações e comunicação com os outros, para uma melhor participação na vida da 

comunidade de que se faz parte, desenvolvendo a personalidade do indivíduo e a sua 

autonomia.” 
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Surge, então, a necessidade da ocupação dos seus tempos-livres com atividades que 

sejam capazes de fazer o idoso sentir-se útil, capaz de fazer e que dê mais vivacidade à sua vida. 

Estas atividades devem conduzir o idoso a momentos de satisfação, de prazer, felicidade, 

descontração, novas aprendizagens/conhecimentos. As atividades a desenvolver junto deste 

público-alvo podem/devem abranger múltiplas modalidades, tais como: educativa, desportiva, 

cultural, social e económica. A animação sociocultural está vinculada à educação, uma vez que o 

ser humano está em constante aprendizagem até ao final da sua vida e as atividades realizadas 

possuem um caracter, sobretudo, de aprendizagem. Esta aprendizagem permite ao idoso ser 

capaz de lidar com novas situações e com as mudanças que a sociedade apresenta, tornando-o, 

ainda, dinâmico, envolvido, participante, ativo no seio da comunidade. 

O idoso precisa de encontrar a máxima satisfação no seu dia-a-dia, executando 

atividades, procurando sentir-se útil, sendo parte ativa de grupos, para que não se transforme 

numa pessoa “mal-humorada” com quem ninguém tenha prazer e satisfação em conviver.  

Para que o sucesso das atividade causem efeitos é necessário existir alguém capaz de 

orientar e planear- o animador. O animador de acordo com a perspetiva de Trilla  é “ El 

animador es un educador porque trata de estimular a la acción, y esto supone una educación en 

el cambio de actitudes […] se trate de un animador que pretenda movilizar a una comunidad 

entera en un proyecto solidário.” (Trilla, 2004, p.122). 

O animador assume-se como o profissional que desenvolve a animação. Deve ser capaz 

de organizar, coordenar e desenvolver atividades de animação, com um caracter educativo, em 

grupos ou comunidades, de acordo com as características do grupo que irá trabalhar. É sem 

dúvida um agente direto da animação sociocultural, que deve conscientizar a comunidade a 

participar ativa e criativamente nas atividades/projetos propostos, desenvolvendo as 

capacidades intelectuais e criativas do público-alvo a trabalhar.  

Segundo Jacob (2007, p. 24) o animador assume-se como sendo “[…] aquele que 

realiza tarefas e actividades de animação, que é capaz de estimular os outros para uma 

determinada acção. Actua como catalisador da sua vontade, ou de terceiros, junto de um grupo 

ou de uma pessoa. O animador é um mediador, um intermediário, um provocador, um gestor, 

um companheiro e um agente de ligação entre um objectivo e um grupo-alvo.” A forma como o 

animador deve atuar e intervir deve estar de acordo com os objetivos, propósitos, valores e com 

os princípios da animação. O seu trabalho deve consistir essencialmente em atuar como 
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auxiliador/facilitador, mais que coordenador ou orientador de atividades, possuindo uma função 

de ajudar e ensinar, numa perspetiva que o processo deve ser assumido pelo público-alvo.  

É importante relembrar que o animador tem de ser uma pessoa bem-disposta, alegre, 

comunicativo, otimista e deve ser competente para agir no momento certo de modo a conduzir 

as suas atividades/projeto da melhor forma. O autor Ander- Egg (1992, p.174) menciona que “ 

no cualqier persona puede ser animador” , por as seguintes razões: “ - No puede «animar» 

quien no está «animado»;”, - “ No puede «animar» quien es capaz de infundir «animacióm»;”, -“ 

No puede «animar» quien no crer que los otros puede «animarse»;”, - “ No puede «animar» 

quien no es capaz de estabelecer relaciones interpersonales productivas y gratificantes.”. 

Ainda para Ander-Egg (1992, p. 213) o animador “ […] designa a quien realiza tareas y 

actividades de Animación. Persona capaz de estimular la participación activa de la gente y de 

insuflar un mayor dinamismo sociocultural, tanto en lo individual como en lo colectivo.”. 

A animação sociocultural pressupõe intervenção comunitária, um método de intervenção 

e concretização de atividades que tendem em ir ao encontro da satisfação de necessidades do 

público-alvo. A intervenção comunitária faz alusão às comunidades, ao trabalho realizado junto 

das comunidades, tendo como principais objetivos a resolução de problemas e dar resposta às 

necessidades sentidas em determinado público-alvo, ou seja, é uma estratégia de intervenção na 

comunidade que proporciona educação social, práticas de inclusão, fomentando, ainda, a 

ocupação dos tempos livres e o trabalho em equipa, participação e autonomia. 

Ainda, os educadores/animadores devem ser capazes de desenvolver circunstâncias 

para que os adultos possam “aprender a pensar por si próprios aprender a aprender e a 

desenvolver-se pessoal, emocional, ética, intelectual e socialmente. A educação, a informação 

bem como a reflexão crítica permitem por conseguinte, a participação” (Lima, 2004:58). 

 

2.3. Identificação dos contributos teóricos mobilizados para a problemática específica de 

intervenção/investigação 

 

Como noutros projetos de intervenção/investigação é necessário o apoio teórico 

(pesquisa bibliográfica) para fundamentar a presente problemática. Para procedermos à uma 

prática corretamente é fundamental possuir conhecimentos teóricos, ou seja, a teoria e a prática 

vão sempre caminhar lado a lado, como forma de enriquecer a intervenção/investigação. Assim 

sendo, todo este processo de investigação deve ser sempre acompanhado do lado teórico, mas 
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também do lado prático, é este procedimento que vai tornar o projeto de investigação rico e 

aprofundado. Um projeto de investigação na área social requer um conjunto de procedimentos 

que têm como principal objetivo obter informações e formular hipóteses acerca de determinado 

fenómeno social, assim como comprova Pardal e Correia “ […] o plano de trabalho de 

investigação, inspirando o percurso global de pesquisa […] recolha de informação, sobre o 

objecto social de estudo- sobre a realidade social, portanto, marcada profundamente pela acção 

humana.” (Pardal & Correia, 1995, p.7). 

 Através de várias pesquisas minuciosas a obras literárias, outros projetos de 

investigações/intervenções em volta do envelhecimento e dos métodos autobiográficos 

(narrativas e histórias de vida) foi-se capaz de organizar toda a informação considerada como útil 

para a realização do projeto de intervenção/investigação e assim, também, confrontar com a 

prática exercida durante o estágio. Todo o trabalho de investigação/intervenção é orientado e 

fundamentado de forma a desenvolver as capacidades práticas, através de componentes 

teóricos que fossem capazes de alargar os conhecimentos e transmitissem uma realidade sobre 

a problemática-idosos e as narrativas de vida. 

 Todos os referentes teóricos apresentados neste capítulo foram capazes de alargar os 

conhecimentos e criaram um olhar mais profícuo e realista à estagiária sobre, essencialmente, o 

envelhecimento e os temas que o envolvem. Uma mais-valia para este trabalho de 

intervenção/investigação é a análise e comparação com outros projetos de estágio, pois permitiu 

criar um confronto entre outras realidades e o trabalho que estava a ser cumprido. 

 O envelhecimento deve ser encarado como uma fase da vida do indivíduo rica e cheia de 

conhecimentos, sabedoria e experiências. O idoso possui histórias de vida, momentos da sua 

vida, sendo capaz de criar uma ponte entre o seu passado e o presente, quando ativamente fala 

de momentos importantes na sua vida. Neste sentido, é importante integrar o idoso na 

sociedade em que vivemos e torna-lo ativo no seu processo de envelhecimento, criando um 

conjunto de atividades com caracter educativo, lúdico e de animação nas instituições que 

acolhem os idosos. 

 É importante, ainda, referir que um dos contributos teóricos fulcrais para o 

desenvolvimento da problemática foram investigações/intervenções já realizadas de acordo com 

a área temática que engloba o “envelhecimento”. Foram, essencialmente, dois projetos que 

auxiliaram a construção deste relatório. O primeiro, realizado no Instituto de Educação da 

Universidade do Minho, no ano de 2010, intitulado de “ Animação Sociocultural: Uma forma de 
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educação permanente e ao longo da vida para um envelhecimento activo”, que teve como 

público-alvo foram idosos pertencentes a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Azeméis. O 

principal e único objetivo deste projeto de intervenção/investigação foi “Contribuir para o 

envelhecimento activo dos idosos” (Correia, 2010, p. 44), e assim permitir que o idoso 

desenvolva a sua autonomia e impulsionar troca de saberes e experiências intergeracionais, bem 

como atividades de lazer, é importante referir que neste aspeto este projeto de 

intervenção/investigação vai ao encontro do presente projeto “Narrativas de Vida: idosos em 

centro do dia” que também proporcionou aos utentes momentos de aprendizagem e lazer e 

atividades junto do público mais novo. 

Outra intervenção/investigação que se tornou num auxiliou e se tornou num contributo teórico 

para o desenvolvimento do presente projeto de intervenção foi o projeto “Envelhecimento Activo 

no Idoso Institucionalizado”, realizado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 

Bragança, no ano de 2012. Este projeto de estágio desenvolveu-se na Santa Casa da 

Misericórdia de Bragança, que é uma instituição de apoio social para pessoas idosas e teve 

como público-alvo os idosos da instituição. Os objetivos tomados e delineados por este projeto 

foram “Criar estratégias que estimulem as capacidades cognitivas e físicas do idoso 

institucionalizado, no sentido de promover um envelhecimento activo; promover a interacção 

social do idoso institucionalizado.” (Cramês, 2012, p. 2). Foi neste sentido que foi criado um 

conjunto de atividades para desenvolver junto dos idosos da instituição e que foram ao encontro 

dos objetivos mencionados. Após uma profunda análise à este projeto de 

intervenção/investigação conclui-se como ter sido positivo, comprovando que “ […] as 

actividades realizadas foram muito positivas e enriquecedoras […]” (Cramês, 2012, p. 51).Tal 

como no presente prorjeto de intervenção/investigação “Narrar e Animar a Vida: idosos em 

centro de dia” as atividades implementadas permitiram “[…] estimular a memória, o raciocínio e 

a participação social.” (Cramês, 2010, p.51). 

 A perceção da conceção, gestão, construção e execução de projetos deste cariz pode 

assumir efeitos positivos, através do processo de observação e de investigação. Pode-se 

compreender, através destes projetos, como é construído um projeto qualificado e coeso, com 

práticas que se difundem nos idosos. 

 De todas as obras literárias estudas e refletidas considero que as obras literárias “ A 

máquina de fazer espanhóis” e “Research Methods in Education” foram essenciais auxílios e 

contributos para o desenvolvimento deste projeto de intervenção/investigação. A obra de Hugo 
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Valter Mãe titulada de “ A máquina de fazer espanhóis” tornou-se curiosa para compreender o 

tema da “velhice”, desconstruindo o pensamento que a terceira idade é o fim da vida, o fim do 

processo de aprendizagem. No entanto, deve-se refletir que a “velhice” está inundada de 

conhecimento, de crenças, de valores, de sabedorias, de experiências. Nesta obra são expostas 

reflexões assentes por personagens velhos que relatam o que foi e o que é a sua vida, 

compreendendo diferentes pontos de vistas. Outra obra que apoiou este estudo foi “Research 

Methods in Education” de Louis Cohen, Lawrence Manion e Keith Morrison, pretende 

demonstrar um conjunto de métodos que podem são direcionados à pesquisa e investigação no 

campo da área educacional. Torna-se, então, uma leitura fundamental para o investigador social 

e para todas as investigações que se desenvolvam no campo da educação social, como o caso 

deste projeto de intervenção/investigação, sendo que a presente obra tornou-se numa mais-valia 

para o seu desenvolvimento, pelo que permitiu, principalmente, compreender a importância do 

método de investigação da pesquisa histórica que vai ao encontro das narrativas de vida, 

trabalhadas neste projeto.  

Para concluir este capítulo, é importante refletir que todos os referentes teóricos 

abordados devem ser acompanhados da parte prática e vice-versa, só deste modo é que o 

projeto de intervenção/investigação se torna fidedigno e fundamentado, facultando à estagiária 

um conjunto de informações profícuas para a construção deste projeto de 

intervenção/investigação. 
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Capítulo III 

 

Enquadramento metodológico do estágio 
 

 

No presente capítulo é apresentado o enquadramento metodológico do projeto “Narrar e 

Animar a Vida: idosos em centro de dia”. Neste capítulo inserem-se a apresentação e 

fundamentação da metodologia utilizada, designadamente, o paradigma, metodologia, métodos 

e técnicas de investigação/intervenção de educação/formação e a respetiva avaliação. Ainda, 

neste capítulo, está apresentado a identificação dos recursos mobilizados e as limitações do 

processo. 

 Neste capítulo, encontra-se separadamente os métodos e técnicas de 

intervenção/investigação de forma a estarem organizados e mais percetíveis. No entanto, 

devemos refletir que os métodos e técnicas interligam-se, são indissociáveis.  

 

3.1. Apresentação e fundamentação da metodologia de intervenção/investigação a adotar 

 

O paradigma relaciona-se com a organização de uma sequência de esquemas diretores 

e de conceções compartilhadas por todos os indivíduos da comunidade científica de uma época 

histórica e cultural, e simultaneamente apresenta-se como sendo um tópico de referência no 

qual se assentam todos os conhecimentos. O paradigma orienta o desenvolvimento da pesquisa 

e auxilia a interpretação das respostas obtidas. 

Quanto ao paradigma de investigação/intervenção assente no presente plano de estágio 

que conduziu à uma intervenção no terreno, enquadra-se na metodologia de investigação-ação 

participativa, uma intervenção que pretende “[...]recolher informações sistemáticas com objetivo 

de promover mudanças sociais.” (Bogdan & Biklen, 1994, p.292). É uma metodologia que 

facilita a ligação efetiva e eficiente entre a investigação e a sua aplicação em limites práticos. O 

objetivo final da investigação-ação é obter respostas que se apliquem às práticas diárias dos 

intervenientes e que sejam transmitidas as pessoas interessadas. 

Outras noções acerca de investigação-ação surgem, como a do autor Thiollente (1985, p. 14) 

em que esta metodologia é definida como “ […] um tipo de pesquisa social que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo 
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e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser 

investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo.”. 

Esta metodologia pretende conhecer e compreender a complexidade dos fenómenos, 

estudá-los e intervir de forma correta, com o objetivo de produzir mudanças de comportamentos 

nos intervenientes e reconstruir conceitos e ações significativas; investigação-ação como sendo 

caraterizada por momentos de investigação e de agir, e que pretende produzir conhecimento, 

compreensão da problemática em determinada realidade com que se está a trabalhar. Nela, o 

papel do investigador é fundamental; Thiollente (1985) refere que deve existir uma ampla e 

explícita interação entre os investigadores e envolvidos na pesquisa e na forma como vai 

decorrer a ação, mas fundamentalmente este processo pretende aumentar o conhecimento dos 

investigadores e mudar a consciência das pessoas que participam no processo, e assim, 

contribuir para um debate ou reflexão sobre o objeto abordado. Então, esta metodologia não 

trata apenas de uma recolha de dados; na perspetiva do autor Thiollent é necessário definir com 

precisão, qual a ação, quais os agentes, os seus objetivos e obstáculos, qual a exigência dos 

conhecimentos a ser produzido em função dos problemas encontrados na ação ou entre os 

atores da situação” (Thiollent, 1985, p. 16). É importante haver uma reciprocidade por parte das 

pessoas implicadas no projeto.  

A investigação-ação participante assenta em três principais dimensões no campo da 

educação de adultos: a investigação, a ação e a participação do investigador e de toda a 

comunidade que envolve o projeto, de modo a conhecer alguns aspetos da realidade na qual se 

pretende intervir. Como afirma Ander-Egg (1990, p. 32) “[…] procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar […] la realidade […]; acção – 

esta dimensão da investigación-accion participant significa que a forma de realizar o estudo é 

interventiva. […] la forma de realizar el estúdio es ya un modo de intervención  y que el propósito 

de la investigación está orientado a la accion, siendo ella a su vez fuente de conocimiento[…]” 

(Egg, A., 1990, p. 32). A participação, terceira dimensão, é um trabalho em que existe um 

cruzamento de saberes entre os investigadores e os sujeitos envolvidos na investigação. “ en 

cujo proceso están involucrados tantos los investigadores (o equipo técnico) como la misma 

gente destinatária del programa […] considerados […] sujetos activos que contribuyen a conocer 

y transformar la realidade en la que están implicados” (Egg, A., 1990, p. 32). Neste sentido, a 

investigação-ação participante é um processo essencialmente reflexivo de práticas, rigoroso e 
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sistemático, suportado através de metodologias e técnicas, no qual os participantes são os 

atores sociais principais ao longo de todo o processo de intervenção/investigação. 

Esta metodologia de investigação propiciou uma participação ativa dos utentes, 

promovendo a interação e as relações entre todos os intervenientes deste projeto de 

investigação. A aplicação desta metodologia possibilitou conhecer a realidade do público-alvo e 

da própria instituição.    

Neste projeto de intervenção/investigação a estagiária assumiu uma investigação-ação 

participante, pois esteve em constante interação no contexto apresentado, intervindo nos 

problemas procurando sempre a sua resolução e teve sempre uma interação participativa junto 

do público-alvo. O paradigma intrínseco a este projeto de intervenção/investigação é o 

paradigma interpretativo, em que “ […] o animador exerce uma função de mediação, propondo 

actividades de desenvolvimento pessoal e colectivo, promovendo o desenvolvimento de 

interacções sociais. Neste paradigma o indivíduo é o centro do processo formativo e da 

aprendizagem.” (Correia, 2010, p. 42). 

 Este trabalho assenta numa metodologia de investigação essencialmente qualitativa, 

uma vez que nos permite descrever e interpretar dados recolhidos no processo de investigação, 

tentando “ […] analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a 

forma em que estes foram registados ou transcritos.” (Bogdan & Biklen, 1994, p.48). Então, “a 

abordagem qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia que nada é trivial, que 

tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita esclarecer uma compreensão mais 

esclarecedora do nosso objeto de estudo. […] Nada é considerado como um dado adquirido e 

nada escapa à avaliação.” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 49). 

3.1.1. Métodos e Técnicas de Investigação/Intervenção 

 

As técnicas e os métodos utilizados neste projeto de intervenção/investigação foram de 

natureza qualitativa, essencialmente, mas na análise estatística dos gráficos foram utilizados 

métodos e técnicas de natureza qualitativa.  

Todos os métodos e técnicas utilizadas ao longo do projeto de intervenção/investigação 

foram conciliados e adaptados de acordo com as necessidades metodológicas e o público-alvo, 

de forma, a reunir toda a informação útil e exequível. 
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Primeiramente, as técnicas utilizadas tiveram como objetivo compreender a realidade do 

contexto da instituição, bem como os utentes que a frequenta. Neste momento, foi possível 

realizar o diagnóstico de necessidades e interesses sentidos. A realização do diagnóstico de 

necessidades foi um momento essencial para a construção do plano de atividades e para traçar 

os principais objetivos do projeto de intervenção/investigação. Numa segunda fase, os métodos 

e técnicas utilizadas foram capazes de permitir compreender o que estava a correr bem e 

melhorar os aspetos que não estavam tão bem. Na fase final do projeto, os métodos e técnicas 

foram uma mais-valia para compreender o impacto que o projeto na instituição, mas 

principalmente, na vida dos utentes, assim como compreender o desempenho que a estagiária 

teve ao longo dos meses de estágio. 

Confrontando os métodos e técnicas de investigação utilizados ao longo da 

intervenção/investigação realizada, dizem respeito à observação participante e ao inquérito por 

questionário, entrevistas, conversas informais, diário de bordo, análise documental e o método 

autobiográfico-narrativas de vida. 

A pesquisa e análise documental é uma técnica decisiva e indispensável na recolha de 

informações, que são a base do trabalho de investigação, fornecendo ao investigador dados 

coesos e precisos. Estes documentos encontram-se na sua maioria em formato escrito. Então, a 

pesquisa documental é “ […] um método de recolha de dados e de verificação de dados: visa o 

acesso às fontes pertinentes, escritas ou não, e, a esse título faz parte integrante da heurística 

da investigação.” (Albarello, Digneffe et al, 1997, p. 30). Distingue-se, ainda, por ter dois tipos de 

análise de documentos: a pesquisa documental “[…] cujo objeto de estudo é a literatura 

científica relativa ao objeto de estudo […] (Ketele & Roegiers,1993, p. 38), ou seja, documentos 

que nos fornecem informações diretas; e a consulta de artigos “[…] cujo objeto de estudo é 

qualquer documento seleccionado segundo uma estratégia muito precisa e tratado como um 

dado da investigação[…]  (Ketele & Roegiers,1993, p. 38). 

Observação é captar comportamentos sociais produzidos, recolhendo os dados 

necessários à investigação. Este método pode se tornar uma ferramenta importante quando 

“orientada em função de um objetivo formulado previamente e planificada sistematicamente em 

fases, aspetos, lugares e pessoas […] (Aires, 2011, p. 24). De modo a aprofundar o conceito de 

observação, Anguera (1997, p. 21) citando Bernard (1976) revela: “el hombre no se limita a ver; 

piensa y quiere conocer la significación de los fenómenos cuya existência le he revelado la 
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observación. Para ello razona, compara los hechos, los interroga, y por las respuestas que 

obtiene comprueba los unos con las otras.”. 

A observação pode ser participante ou não participante. A observação participante 

pretende estudar uma comunidade durante um longo período de tempo, participando na vida 

coletiva, permitindo que haja uma interação, empatia ou dialogo entre os sujeitos. Na 

observação não participante, o investigador não interage de forma imediata com a realidade 

social em estudo; esta técnica permite o uso de instrumentos de registo sem influenciar o objeto 

de estudo, como o diário de bordo. 

Nesta intervenção/investigação foi utilizada a observação participante que “ […] consiste 

en un proceso caracterizado, por parte del investigador, como una forma consciente y 

sistemática de compartir, en todo lo que le permitan las circunstancias, las actividades de la 

vida, y, en ocasiones, los intereses y afectos de un grupo de personas. Su propósito es la 

obtención de datos acerca de la conducta a través de un contacto directo y en términos de 

situaciones específicas […] (Anguera, 1997, p.128). 

A observação participante neste projeto de investigação foi adotada com o objetivo de 

integrar e interagir com os utentes e desta forma compreender os seus interesses, necessidades 

e dificuldades/fragilidades sentidas, conduzindo para práticas mais adequadas de lidar com 

cada utente.  

A entrevista foi utilizada num principal momento que reporta para as narrativas de vida: 

conhecer os principais momentos felizes e infelizes da vida do utente e o que foi capaz de 

aprender com esses momentos. A entrevista é vista como uma “ […] técnica de recolha de 

dados de larga utilização social […]” ( Pardal & Correia, 1995, p. 64). O tipo de entrevista 

utilizado nesta recolha de dados foi estruturado, uma vez que “ […] obedece a um grande rigor 

na colocação de perguntas ao entrevistado.” (Pardal & Correia, 1995, p. 65). 

Neste projeto de intervenção o inquérito por questionário mostrou-se ser indispensável, 

consistente e elaborado, reunindo um conjunto de questões que têm uma dada finalidade, “ […] 

entenderemos o termo inquérito no sentido de um estudo de um tema preciso junto de uma 

população, cuja amostra se determina a fim de precisar certos parâmetros” (Ketele & 

Roegiers,1993, p. 35). Permite, ainda, reunir informações, comportamentos, valores e opiniões 

de cada indivíduo.  

As questões colocadas aos autores sociais nos inquéritos são relativas “ […] à sua 

situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou 
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questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou 

consciência de um acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que 

interesse aos investigadores.” (Quivy & Campenhoudt, 2005, p. 188). 

Neste projeto de intervenção/investigação os questionários foram sempre utilizados, 

desde da fase inicial, na conceção do projeto, como forma de diagnosticar os interesses e as 

necessidades sentidas pelos utentes da instituição. Na fase de implementação do projeto foram 

utilizados com o intuito de perceber a opinião dos utentes em relação acerca do trabalho da 

estagiária e como meio de avaliação as atividades planificadas. E, na fase final do projeto como 

meio de avaliar o projeto intervenção e de avaliar o desempenho da estagiária ao longo da 

intervenção. 

O diário de bordo, também utilizado ao longo deste projeto de intervenção/investigação, 

possibilitou registar acontecimentos importantes, etapas para a realização do projeto. Este 

registo de dados deve ser detalhado e preciso, indicando as datas e locais dos acontecimentos, 

com o diário de bordo o investigador tenta fazer “[…] uma descrição das pessoas, objectos, 

lugares, acontecimentos, actividades e conversas.” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 150). O diário de 

bordo define-se como sendo um “[…] relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha […]” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 150). 

Outro método utilizado foi, dentro da metodologia quantitativa, a análise estatística dos 

dados  que se adapta “[…] as investigações orientadas para o estudo das correlações entre 

fenómenos suscetíveis de serem exprimidos por variáveis quantitativas […]” ( Quivy & 

Compenhoudt, 2003, p. 224). O recurso à análise estatística de dados permitiu organizar e 

simplificar todos os dados obtidos. 

Um método também utilizado neste projeto de intervenção/investigação encontra-se no 

seio dos métodos autobiográfico- as narrativas de vida, um método de investigação no campo da 

educação que permite ter conhecimento de determinados acontecimentos presentes na 

memória do ser humano. Trata-se de um autorrelato que o indivíduo faz. Este método encontra-

se associado à entrevista, neste projeto de investigação/intervenção, uma vez que foi através da 

entrevista que a estagiária recolheu a toda a informação necessária para a análise dos 

importantes momentos da vida do público-alvo.  

Ao longo do projeto de investigação/intervenção, as conversas informais com os utentes, 

com a Vice-Diretora do Centro de Dia (acompanhante de estágio) e com o animador 
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completaram as restantes técnicas e métodos utilizados, assim como permitir compreender as 

necessidades, motivações, interesses e dificuldades institucionais e dos utentes. 

A utilização dos métodos e técnicas presentes neste projeto de intervenção/investigação 

possibilitaram recolher e clarificar informação profícuas. 

3.1.2. Técnicas e Métodos de educação/formação 

 

Após o planeamento das atividades é importante refletir sobre os métodos e as técnicas 

a trabalhar com o público-alvo. Estes métodos e técnicas devem responder aos objetivos 

traçados inicialmente, devendo ir sobretudo ao encontro das necessidades e interesses do grupo 

de trabalho. 

As atividades do presente projeto estão subjacentes aos temas de educação para a 

saúde, acidentes domésticos, momentos de lazer, educação ambiental e encontros 

intergeracionais. Este conjunto de atividades deve apoiar-se nos diversos métodos e técnicas 

como forma de auxílio à sua realização. 

Todas atividades possuem o caráter educativo, formativo e lúdico. O caráter lúdico é 

fundamental para motivar e captar a atenção do idoso. A animação lúdica, como o seu próprio 

nome diz, pretende animar, divertir as pessoas, mas ao mesmo tempo contribui para o 

desenvolvimento do idoso. Segundo Jacob (2007, p. 101) “ […] a animação lúdica é 

vocacionada principalmente para a essência da animação: o lazer, o entretenimento e a 

brincadeira.” 

.As dinâmicas de grupo, também, estiveram presentes em todas as atividades 

previamente planeadas, uma vez que estas proporcionam uma maior comunicação e interação 

entre o público-alvo. É importante refletir que o trabalho em grupo favorece as relações 

interpessoais, fomentando as trocas de ideias e assim um viver baseado na relação/interação 

entre os vários elementos do grupo, tornando-os ativos na sociedade em que se encontram 

inseridos. O ser humano está sempre em constante interação com o outro, não se desenvolve 

sozinho. Interage e comunica com o outro como forma, também, de se desenvolver a nível socia, 

psicológico e espiritual. 

 Dentro do conjunto de atividades definidas a priori a sua maioria possuiu um caráter de 

animação socioeducativa, como os atelieres de expressão dramática e plástica, os jogos, a troca 

de saberes populares e as sessões de informação de saúde, de educação ambiental. A técnica 
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de animação socioeducativa pretende, sobretudo, aumentar o nível de autonomia pessoal, 

desenvolver a pertença social e evitar os níveis de dependência social dos idosos, através de 

várias formas de participação e ocupação dos tempos livres, que deve ser um processo contínuo 

e progressivo. Segundo Jacob (2007, p. 117) citando (Lopes, 2006, p. 385) entende-se a 

animação socioeducativa“ […] como um trabalho específico, fora de contexto escolar 

institucional, contribuindo para o seu desenvolvimento bio-psico-social através de atividades em 

que seja feito apelo à criatividade, afirmação pessoal e inserção na realidade próxima”. No 

entanto, na animação socioeducativa estão subjacentes outras técnicas de intervenção. 

 Com o atelier de expressão plástica (pinturas, desenhos, colagens,…) ambiciona-se que 

o idoso desenvolva as suas capacidades de expressão, consciência crítica, criatividade e 

imaginação. Tal como Jacob (2007, p. 88) refere “ a animação expressiva plástica visa 

proporcionar ao idoso a possibilidade de se exprimir através das artes plásticas e dos trabalhos 

manuais. […] pretende-se que o idoso possa dar largas à sua imaginação e criatividade através 

das várias formas de expressão, como sejam a pintura, escultura, desenho, etc.[…]”. 

 O atelier de expressão dramática permite o desenvolvimento pessoal do idoso ao nível 

cognitivo, afetivo, sensorial e motor através de jogos dramáticos ou de arte dramática. A 

expressão dramática traduz-se pela “ […] reprodução, verbal e/ou não-verbal de diferentes 

emoções ou situações do dia […]” (Jacob, 2007, p. 92). 

 O jogo também foi uma das atividades desenvolvidas durante o estágio. É uma atividade 

capaz de captar a atenção dos idosos e por sua vez, capaz de desenvolver capacidades 

cognitivas, psicológicas, físicas e combate algumas doenças- “[…] o jogo ativa e desenvolve as 

estruturas cognitivas do cérebro, facilitando o desenvolvimento de novas habilidades como 

observar e identificar, comparar e classificar, conceituar, relacionar e inferir […]” (Haguenauer, 

Carvalho, Victorino, Lopes & Filho, 2007, p. 3). O jogo, ainda, permite o desenvolvimento 

pessoal do idoso e estimula a interação, cooperação entre os elementos intervenientes, e 

desenvolve a capacidade criativa, imaginativa e os processos de aprendizagem. 

 As sessões de informação e formativas sobre a saúde, acidentes domésticos, educação 

ambiental possuem um método mais expositivo. O principal objetivo deste método é informar os 

idosos sobre temas abordados com a finalidade de informar e transmitir conhecimentos, de 

modo a optarem por hábitos apropriados à sua realidade e aprofundar os seus conhecimentos 

religiosos na temática da Religião. No entanto, para que as sessões de esclarecimento não 

sejam apenas expositivos e caiam no aborrecimento dos idosos, este método será 
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complementado com outro método mais dinâmico, mas ao mesmo tempo esclarecedor. O 

método expositivo é importante para clarificar conceitos, ou aprofundar e reformular temas que 

sejam do conhecimento do indivíduo.  

 É importante consolidar e coordenar este método com outros que sejam mais dinâmicos 

e apelativos para que atinja os objetivos estabelecidos previamente. Ao longo deste projeto de 

intervenção as sessões de (in)formação) foram consolidados com o atelier de expressão plástica, 

onde também o público-alvo colocava em prática as informações transmitidas na sessão. 

 A troca de saberes populares, como ditados e provérbios populares está ligada a 

animação cognitiva e ao desenvolvimento pessoal, uma vez que permite ao idoso estimular as 

suas capacidades cognitivas ao nível da memória e de concentração, retendo os seus 

conhecimentos. Ainda permite a troca de conhecimentos entre os vários elementos participantes 

e desenvolve os processos de interação e comunicação entre os mesmos. 

 Outras atividades possuem a técnica de animação sociocultural, como as visitas 

culturais e os encontros intergeracionais. Segundo a UNESCO a animação sociocultural define-se 

por ser “um conjunto de práticas sociais que tem como finalidade estimular a iniciativa e a 

participação das comunidades no processo do seu próprio desenvolvimento e na dinâmica global 

da vida sociopolítica em que estão integradas”. A animação sociocultural é uma técnica que se 

pode dirige aos idosos para realizar iniciativas que sejam capazes de promover a cultura e o seu 

desenvolvimento social. Pretende estimular no idoso de forma permanente a sua vida mental, 

física e afetiva, facilitando a igualdade de oportunidades em relação à cultura. 

 As visitas culturais presentes neste projeto de estágio vão proporcionar a ligação com 

outras culturas e outras realidades que devem ser capazes de despertar curiosidade por parte 

dos idosos, e assim conduzir ao seu desenvolvimento pessoal. As visitas culturais ligadas a 

técnica de animação sociocultural têm como principal objetivo ligar os idosos à cultura que os 

rodeia e assim suscitar o interesse cultural pelo património envolvido na sociedade em que se 

encontram inseridos. Promovendo, ainda, a interação social, o convívio e momentos de lazer. 

 Os encontros intergeracionais ligados à técnica de animação sociocultural são 

importantes, essencialmente, para o idoso no fortalecimento de relações com os mais novos e 

na troca de experiências e de saberes. Estes encontros também vão ao defronto do 

desenvolvimento pessoal e social do idoso, tal como refere Jacob (2007, p. 96): “ […] 

desenvolver as competências pessoas e sociais da pessoa e, principalmente, da pessoa como 
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elemento de um grupo. Com esta animação estimula-se o autoconhecimento, a interacção entre 

a pessoa e o grupo e a dinâmica do grupo.”. 

 

3.1.3. Métodos e Técnicas de Avaliação 

 

A avaliação de um projeto verifica o seu grau de coerência, eficácia, eficiência. É através 

da avaliação que se consegue perceber se o projeto conseguiu atingir os parâmetros 

estabelecidos a priori e se realmente o resultado final corresponde as expetativas iniciais.  

A avaliação do projeto de investigação/intervenção, segundo o Boutinet (1996) deve ser 

um processo contínuo, não deverá apenas ter uma avaliação final, mas também no decorrer da 

realização do projeto, de modo a verificar se estará a atingir os objetivos previamente definidos, 

tendo como objetivo o aperfeiçoamento dos mesmos. O autor ainda defende que a avaliação do 

projeto é vista como um suporte/guia para todo o desenrolar do projeto. Neste sentido dá 

importância à quatro indicadores, os quais deverão orientar a avaliação do projeto se guiará: a 

eficácia do projeto (relação entre os objetivos definidos do projeto e os objetivos obtidos), a 

eficiência (entrevista pela colocação em relação dos recursos utilizados, das modalidades da sua 

utilização e dos resultados produzidos), a coerência (indica a relação entre a relação entre os 

objetivos fixados e os resultados que daí resultam), e por último e não menos importante a 

pertinência (relação entre a coerência e o ambiente do projeto). (Boutinet, 1996). 

Avaliar um projeto significa adquirir informações para a tomada de futuras decisões de 

modo a atingir o sucesso pretendido, verificando “[…] se tudo corre bem, ou se é necessário 

reformular, usar outra estratégia de ação; é verificar se se está a conseguir o que se pretendia, 

se se atingiram as metas que se consideraram importantes de alcançar.” (Cortesão e Torres, 

2002, p. 51). 

Toda a avaliação ao longo do projeto de intervenção/investigação “ […] é uma 

componente do processo do planeamento. Todos os projetos contêm necessariamente um plano 

de avaliação que se estrutura em função do desenho do projeto (…) conhecendo os resultados e 

os efeitos da intervenção e corrigir as trajetórias caso sejam indesejáveis.” (Guerra, 2002, p. 

175), ou seja, uma avaliação contínua, de modo a verificar aspetos que poderão vir a ser 

corrigidos. 
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Isabel Guerra (2002, p. 186) indica que a avaliação tem quatro funções que se 

destacam: De medida- não é apenas uma medição de resultados finais, é um “processo 

contínuo”, é necessário interpretar todos os dados e assim confronta-los com o modelo 

estabelecido inicialmente; De utensílio de apoio à tomada de decisão- deve fornecer informação 

que permita facilitar a racionalização de tomadas de decisões; De processo de formação- a 

avaliação é vista como um processo de aprendizagem, de reflexão e de racionalização face aos 

resultados da ação do projeto. Os executantes deverão ajustar as soluções às necessidades que 

o próprio desenrolar do projeto necessita; De aprofundamento da democracia participativa- 

deverá existir um momento de reflexão sobre os efeitos das ações, decisões. A avaliação deverá 

constituir um mecanismo de investigação-ação.  

O êxito do processo de avaliação depende, particularmente, da capacidade para 

encontrar indicadores que analisem o processo e os resultados da avaliação. 

O presente projeto de intervenção/investigação “Narrar e Animar a Vida: Idosos em 

Centro de Dia” foi pautado por uma avaliação inicial, contínua e final. Primeiramente, foi 

executada uma avaliação inicial que teve como objetivo a elaboração do plano de atividades, 

atendendo aos interesses e necessidades sentidas pelo público-alvo. Esta avaliação é 

indispensável para conhecer todo o público-alvo e as suas principais características. E ainda, 

mais importante, criar laços entre o educador e os educandos. Nesta fase foi implementado um 

inquérito por questionário ao público-alvo, sendo completado com conversas informais e 

observações que tiveram presentes desde do início da minha intervenção até a fase final.  

A avaliação contínua auxiliou no reconhecimento se as atividades realizadas iam ao 

encontro das necessidades e dos interesses do público-alvo. Nesta fase, também, era 

implementado um questionário após a realização de cada atividade. De forma a auxiliar os 

questionários estiveram presentes as conversas informais e o processo de observação. Esta 

avaliação contínua permitiu-me adequar as futuras atividades de acordo com os interesses 

apresentados pelo público-alvo. 

Para finalizar, a avaliação final teve como objetivo compreender o impacto da 

intervenção, foi aplicado um questionário ao público-alvo de modo a avaliarem todas as 

atividades implementadas e avaliarem todo o meu percurso e desempenho durante todo o 

tempo do estágio. 

Visto ser um projeto assinalado por uma avaliação contínua, os instrumentos utilizados 

na avaliação foram ao encontro das características e necessidades do público-alvo, tendo sido 
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criados os questionários de fácil perceção e compreensão. Deste modo, os questionários 

aplicados na avaliação inicial, contínua e final eram de preenchimento fácil auxiliados por 

“imagens de caras” em que  representava um “sim”, representava “mais/menos” e  

representava um “não” ( Apêndices III e V). 

 

3.2. Identificação dos recursos mobilizados e limitações do processo 

 Nesta secção vão ser apresentados os recursos mobilizados para este projeto de 

intervenção/investigação, e as limitações encontradas ao longo do processo de intervenção. 

3.2.1. Recursos mobilizados 

 

 Para a realização e o sucesso deste projeto foi inevitável o uso de um conjunto de 

recursos humanos, materiais, físicos e financeiros. 

 Os recursos humanos utilizados neste projeto foram: responsável do projeto; animador 

sociocultural da instituição; crianças do grupo de escuteiros da freguesia, enfermeira e utentes 

da instituição.  

 Os recursos materiais utilizados para a concretização das atividades foram 

diversificados: cadeiras, mesas, carrinhas da instituição, material consumível (cola, cartolinas, 

canetas, marcadores, papel). 

Quanto aos recursos físicos as instalações da instituição (interior e exterior) foram 

utilizadas.  

Os gastos financeiros nos materiais utilizados, como por exemplo, colas, cartolinas, 

marcadores foram por conta da estagiária. Os gastos financeiros disponibilizados pela instituição 

foi com a disponibilização das carrinhas do Centro de Dia para o transporte dos utentes. 

3.2.2. Limitações do processo 

 

Ao longo do desenvolvimento deste projeto de intervenção/investigação encontraram-se 

algumas limitações que puseram em causa o empenho e principalmente a motivação da 

estagiária na participação neste projeto de intervenção. Mas a ajuda e a motivação prestada por 
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parte de alguns intervenientes no projeto ofereceram a força e a vontade de continuar e ter 

encarado as várias limitações com “coragem”. 

A primeira limitação encontrada foi na apresentação do plano de atividades à 

acompanhante da instituição revelando a falta de abertura para a realização de algumas 

atividades ligadas ao cinema e à área da informática. 

Outra limitação apresentada foi a falta de conhecimento e interesse acerca da minha 

área de intervenção numa fase inicial, mas com esforço e persistência tentei facultar 

informações sobre o perfil do educador de adultos e da intervenção comunitária. 

A falta de acompanhante na fase final do estágio também se tornou numa limitação, 

pois não consegui perceber qual tinha sido o impacto do meu projeto de intervenção por parte 

da minha acompanhante, tendo ficado um bocado “abandonada” na instituição. 

Concluo que o percurso não foi fácil, mas com esforço e com o ganho da motivação 

todos os obstáculos foram contornados, de modo que o público-alvo não fosse prejudicado neste 

projeto de intervenção. Adaptando o projeto às dificuldades e circunstâncias que iam 

aparecendo.  

Como educadora fez-se por prestar ajuda a cada um dos utentes, não olhando para um 

grupo, mas sim para cada um, de forma individual, atendendo sempre as características e 

personalidade de cada um, promovendo o seu bem-estar e estando atenta e adaptando as 

atividades de acordo com as dificuldades que cada utente apresentava. 

Apesar das limitações apresentadas, estas atuaram como fazendo parte do processo de 

aprendizagem e crescimento profissional e pessoal da estagiária. 
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Capítulo IV 

 

Apresentação e discussão do processo de intervenção/investigação 

 

Neste capítulo será exposto a descrição das atividades desenvolvidas ao longo do projeto 

de intervenção/investigação e a sua avaliação contínua, bem como as atividades não realizadas. 

Para finalizar o capítulo será apresentado e discutido os resultados obtidos através do processo 

de avaliação da implementação das atividades. 

4.1. Apresentação do trabalho de intervenção/investigação desenvolvido 
 

 Este trabalho de intervenção/investigação foi implementado, assumindo-se em quatro 

fases distintas- fase de integração, fase de diagnóstico, fase de implementação e a no final a 

fase de avaliação de todo o percurso do projeto de intervenção/investigação. 

 Começando pelo final, a fase da avaliação, ela pode ser considerada uma fase fulcral 

para todo o percurso do projeto de intervenção.  

 Nesta fase foi possível avaliar continuamente todas as atividades desenvolvidas através 

de um questionário aplicado ao público-alvo. Também, de forma a avaliar o percurso e o 

desempenho da estagiária e do projeto foi aplicado um questionário ao público-alvo. (Apêndice 

V). A fase da avaliação esteve sempre presente na fase de implementação do projeto de 

intervenção/investigação. 

 A fase de integração foi uma das fases mais importantes neste projeto de 

intervenção/investigação. Compreendeu conversas informais com os utentes, com a 

acompanhante da instituição, com o animador sociocultural e com a acompanhante de estágio. 

Esta fase passou por ser uma fase de aproximação com o público-alvo escolhido. Também foi 

uma fase em que existiu uma recolha bibliográfica sobre a área de estudo. 

 Na fase de diagnóstico foi possível averiguar os interesses e necessidades sentidos pelos 

utentes da instituição, através da aplicação de questionários. Nesta fase foi também possível 

diagnosticar necessidades e interesses através da observação direta e participante junto dos 

utentes, o que permitiu compreender quais seriam as atividades que mais os motivava para 

participarem, para complementar, as conversas informais com os utentes, também 

possibilitaram obter informações que conduzissem à implementação das atividades. 
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 É importante referir que a pesquisa e análise bibliográfica esteve presente em todas as 

fases de concretização do projeto de intervenção/investigação. 

 Na grande fase de implementação foram realizadas e desenvolvidas as atividades 

pensadas de acordo com os interesses e necessidades que os utentes revelaram na fase de 

diagnóstico com a aplicação dos questionários (Apêndice I). Todas estas atividades foram por 

um questionário de avaliação, de modo a compreender o impacto que estas obtiveram junto do 

público-alvo. Nesta fase, a estagiária, ainda, auxiliou e colaborou em atividades realizadas pela 

instituição, como no auxílio junto dos utentes nas aulas de ginástica, nas atividades de artes 

manuais e nas variadas atividades de animação (jogos, cantares, peças de teatro, visitas 

culturais e religiosas). 

4.2. Descrição das atividades desenvolvidas 

 

O planeamento das atividades deu os seus primeiros passos em novembro quando teve 

de ser entregue o plano de atividades do estágio, em que se definiu as atividades que se iriam 

realizar entre os meses de novembro e junho. Criou-se um conjunto de atividades que tentassem 

ser diversificadas e dinâmicas, mas, sobretudo, que promovessem aprendizagem que 

conduzissem ao seu envelhecimento ativo, a sua participação e autonomia. 

 As atividades delineadas previamente encontram-se aliadas aos temas de educação para 

a saúde, educação ambiental, convívio intergeracional e a criação de espaços de aprendizagem 

e lazer, recorrendo, também, a expressão plástica e dramática. 

 Neste tópico são apresentadas as atividades que foram implementadas e aquelas que 

não foram possíveis concretizar. 

4.2.1. Atividade I- “Narrativas de Vida” 
 

  Objetivos específicos: 

 

 Desenvolver atividades que vão ao encontro do interesse e satisfação dos 

utentes; 

 Desenvolver entrevistas que permitam que o idoso fale ativa e abertamente 

sobre momentos passados ao longo de toda a sua vida. 
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A atividade “Narrativas de Vida” teve como principal propósito conhecer e compreender 

a personalidade de cada utente que usufrui dos serviços desta instituição, de modo a conhecer 

um “pedaço” de vida de cada um. Esta atividade foi apenas composta por uma única fase e 

consistiu numa pequena entrevista individual realizada junto de cada utente. Esta entrevista era 

realizada com a própria estagiária e era formada por três perguntas essenciais: “Quais os 

principais momentos felizes da sua vida?”, “Quais os principais momentos infelizes da sua 

vida?” e “O que aprendeu com esses momentos?”.  

 Aquando a realização desta atividade os utentes revelavam curiosidade em saber porquê 

que a estagiária os chamava para uma sala. Por parte de alguns utentes revelou-se que sentiam 

a necessidade de falarem abertamente sobre as suas vidas, sobre momentos que já tinham 

vivenciado e desabafarem sobre os seus próprios problemas. Ao contrário, outros utentes, a 

estagiária percecionou que os utentes não estariam a vontade e que se encontravam num 

ambiente constrangedor. 

 

Nº de participantes: 8   

4.2.2. Educação para a Saúde 

 

Saúde segundo a OMS6 é vista como "um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de afecções e enfermidades". É importante, segundo a definição 

de saúde, implementar a educação para a saúde nos diversos contextos, particularmente nas 

instituições de terceira idade. De modo, a promover o bem-estar e a qualidade de vida e sua 

própria consciencialização. 

É importante que os idosos criem e/ou mantenham hábitos de alimentação saudável 

para assim contribuir para o seu bem-estar físico e psicológico, tendo em conta a condição de 

saúde de cada idoso. 

 

Objetivos específicos: 

  

 Alertar os utentes para hábitos de vida saudável;  

                                                           
6 Organização Mundial de Saúde 



 

54 
 

 Permitir que os utentes desenvolvam as suas capacidades cognitivas, 

aptidões e saberes pessoais. 

 

Atividade II: Sessão de (In)formação- Alimentação Saudável 

 

Ambicionou-se com esta atividade consciencializar o público-alvo para uma prática de 

alimentação saudável, para terem uma saúde e um bem-estar controlado, invocando à prática 

de uma alimentação saudável e correta, de acordo com o seu organismo e as suas doenças. 

A atividade dividiu-se me dois momentos fulcrais para os idosos. Primeiramente, houve 

uma sessão de informação sobre a alimentação saudável com uma Enfermeira, que começou 

por questionar ao público-alvo o que entendiam por uma alimentação saudável, quantas vezes 

comiam por dia, o que acabou por gerar algum debate entre os utentes. Depois foram 

apresentados conselhos para uma alimentação saudável. Para finalizar, a Enfermeira deu uma 

breve explicação da pirâmide alimentar. A Enfermeira ainda constatou sobre a prática de beber 

água não ser muito frequente neste público-alvo e assim debateu a importância que esta trás na 

saúde de cada utente. 

A segunda parte da atividade constituiu-se mais prática, com base no que tinham 

aprendido com a Enfermeira foi proposto aos utentes a construção de uma pirâmide alimentar. 

Foram distribuídos aos utentes imagens de alguns alimentos relativos a cada setor da pirâmide 

alimentar, que teriam de ser colados na pirâmide alimentar de forma correta. De um modo 

geral, os utentes mostraram-se terem estado atentos as informações que a Enfermeira tinha 

transmitido e acertarem na colocação das imagens dos alimentos no sector correto da pirâmide 

alimentar. Cada utente fez a sua pirâmide alimentar e levou para sua casa para se poder 

lembrar daquilo que mais e menos deve ingerir. 

 

Nº de participantes: 15 

Avaliação Contínua: Quando interrogados se teriam gostado da atividade todos 

afirmaram “Sim”, como podemos observar na tabela 1, justificando-se, ainda, que a atividade 

tinha sido importante para obter novos conhecimentos. 
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Atividade III: Sessão de (In)formação- Acidentes Domésticos na Terceira Idade 

 

Todas as casas possuem alguns perigos, embora a sua maioria esteja oculta ou estejam 

invisíveis aos nossos olhos.  

Tendo em conta o público-alvo desta intervenção, achou-se pertinente informar sobre os 

acidentes domésticos que podem ocorrer na terceira idade. Focou-se essencialmente nas 

quedas, os principais riscos, formas de prevenção e o que se deverá fazer após uma queda. 

A atividade iniciou com a questão “ quais são os principais acidentes domésticos que 

conhecem ou que já passaram? “, a maioria das respostas foram as quedas, que alguns utentes 

até já vivenciaram. A partir destas respostas foi-se alertando para as situações que podem 

causar uma queda, uma intoxicação. Alertou-se quais seriam as formas que deveria ser 

utilizadas para evitarem uma futura ou próxima queda ou outro acidente doméstico. 

Esta atividade mostrou-se bastante dinâmica e participativa entre os utentes, que iam 

vivenciando situações e trocando ideias entre eles. 

A partilha de experiências como o uso de tapetes gerou algum debate entre os 

participantes, porque dos utentes que já teriam vivenciado uma queda, culparam terem 

escorregado num tapete. Aí acautelou-se para não utilizarem tapetes ou colocarem 

antiderrapantes, que a sua maioria não sabia o que era. 

É fulcral desenvolver estas ações de informação junto da terceira idade, como forma de 

sensibilizar e prevenir. 

 

Nº de participantes: 12 

Tabela 1- Gostou da atividade realizada? 
Atividade II “ Sessão de Informação Alimentação Saudável” 

Sim- 15 

Mais/Menos- 0 

Não- 0 
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Avaliação contínua: Como se pode verificar na tabela 2 todos os utentes participantes 

referiram terem gostado da atividade, considerando que foi uma atividade importante que 

permitiu conhecer coisas diferentes.  

 

 

Tabela 2- Gostou da atividade realizada? 
Atividade III “ Sessão de Informação Acidentes Domésticos” 

Sim- 12 

Mais/Menos- 0 

Não- 0 

 

 

4.2.3. Educação Ambiental 

 

 Alertar para a prática da educação ambiental na sociedade em que nos encontramos é 

fundamental, todos os dias o ambiente sofre alterações devido aos maus comportamentos que o 

ser humano exerce. É importante, através da educação ambiental, desenvolver conhecimentos a 

atitudes que se encontrem voltadas para a preservação do meio ambiente. 

 É necessário alertar os idosos para a prática de proteção do meio ambiente, de forma 

que não se sintam excluídos da sociedade. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Promover ação de sensibilização sobre os hábitos de reciclagem; 

 Permitir que os utentes desenvolvam as suas capacidades cognitivas, aptidões e 

saberes pessoais. 

 

Atividade IV: “Vamos reciclar, reciclando” 

 

A reciclagem pretende transformar materiais usados em novos produtos. Esta atividade 

pretendeu alertar os utentes para a importância do processo da reciclagem e da separação do 

lixo, devido às questões ambientais.  
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Esta atividade foi composta por duas fases. Numa primeira fase, foi questionado aos 

utentes participantes o que entendiam por reciclagem e por separação do lixo. As respostas não 

foram muito positivas, uma vez que na sua maioria não entendiam estes termos. Neste 

momento, foi importante referir o que era e para que servia a reciclagem e só depois foi 

explicado como se deveria separar o lixo nas suas casas. Outros utentes afirmaram que já 

faziam nas suas casas a separação do lixo, este aspeto foi importante pois estes utentes 

conseguiram também explicar aos outros como se fazia a separação do lixo. 

Numa segunda fase, e depois de entenderem a separação do lixo e a reciclagem, foi 

distribuído por os utentes participantes um conjunto de imagens (garrafas de água, revistas, 

embalagens, vidro,…) para distribuir por diferentes ecopontos desenhados numa cartolina. Os 

utentes teriam que colar as diferentes imagens nos ecopontos (vidro, papel, embalagens). 

Elaborou-se, então, um cartaz para ficar na sala de atividades e recordarem como é efetuada a 

separação do lixo. 

No decorrer desta atividade evidenciou-se que apreenderam os conteúdos explicados 

anteriormente e colocaram as imagens com facilidades nos devidos ecopontos, a interação e a 

ajuda entre os utentes também se evidenciou. 

 

Nº de participantes: 13 

Avaliação contínua: Quando questionados se gostaram da atividade todos os 

participantes revelaram que “sim”, como se pode corroborar na tabela 3, e ainda foi 

questionado aos participantes se a atividade teria sido importante referiram que “sim”, que era 

bom aprender coisas novas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela 3- Gostou da atividade realizada? 
Atividade IV“ Vamos reciclar, reciclando” 

Sim- 13 

Mais/Menos- 0 

Não- 0 
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         4.2.4. Convívio Intergeracional 

 

O convívio intergeracional teve como objetivo criar momentos de interação entre as 

crianças e os idosos da instituição, promovendo a troca de experiências, valores, saberes e 

aprendizagens. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Permitir que os utentes desenvolvam as suas capacidades cognitivas, aptidões e 

saberes pessoais; 

 Desenvolver atividades que vão ao encontro do interesse e satisfação dos 

utentes; 

 Desenvolver atividades e encontros intergeracionais. 

 

Atividade V: Intergeracional 

  

 A atividade intergeracional teve como principal objetivo proporcionar aos utentes a 

interação, a troca de saberes e a aprendizagem. 

 O grupo de jovens que colaboraram nesta atividade foi o grupo de escuteiros da própria 

freguesia. Para ter a colaboração destes jovens, efetuei um pedido de colaboração ao Chefe de 

Agrupamento deste grupo escutista, alertando para a importância do convívio entre os jovens e 

os idosos. Esta atividade realizou-se nas férias da Páscoa, uma vez que os jovens têm o seu 

calendário escolar preenchido de forma desigual, o tempo de férias foi o mais indicado para a 

realização da atividade. A atividade contou com a participação de nove jovens escutistas. 

 De modo a criar o espírito de equipa e uma relação de maior proximidade entre os 

utentes e os jovens, sugeri uma tarde de jogo. Propôs o jogo “bowling”, onde se formaram 

equipas de dois elementos compostas por um jovem e por um utente. Esta atividade mostrou-se 

bastante dinâmica e divertida, onde esteve presente o espirito de equipa e a ajuda mútua por 

tentarem deitarem abaixo o maior número de pinos. Mostrou-se haver uma camaradagem entre 

os utentes e os jovens. No final desta atividade, foi entregue a cada jovem um bloco de 

provérbios e ditados populares referidos pelos utentes (Apêndice VIII). 



 

59 
 

A atividade intergeracional revelou-se muito importante para os utentes. Os utentes 

ficaram felizes e animados com a presença de jovens na instituição.  

 

Nº de participantes: 16 

Avaliação contínua: Quando questionados “gostou da atividade realizada” todos os 

utentes participantes responderam que “sim”, tal como se pode verificar na tabela 4. À questão 

“ a atividade foi importante?” todos referiram que “sim” por ser importante existir este convívio 

entre os utentes e os jovens e ter sido uma atividade diferente. 

 

 

Tabela 4- Gostou da atividade realizada? 
Atividade V“ Atividade Intergeracional” 

Sim- 16 

Mais/Menos- 0 

Não- 0 

 

 

4.2.5. Espaço de Aprendizagem e Lazer 

 

 Este tipo de atividades teve como principal pressuposto proporcionar aos idosos 

diferentes formas de ocupar os seus tempos livres na instituição, através de jogos, trabalhos 

manuais, relaxamento e troca de saberes populares. Algumas das atividades recorreram a 

prática de expressão plástica e expressão dramática de forma a complementar algumas das 

atividades desenvolvidas. 

 Estas atividades permitiram cativar e motivar a participação dos idosos, promovendo 

momentos de lazer, convívio e aprendizagem. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Visitar e dar a conhecer aos utentes os locais e serviços oferecidos pela 

comunidade; 

 Criar ateliers de expressão plástica, dramática, cognitiva e motora; 
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 Desenvolver atividades que vão ao encontro do interesse e satisfação dos 

utentes; 

 Conhecer e compreender a personalidade do utente. 

 

Atividade VI: “À tarde há jogo” 

 

 Desde do início da intervenção e com a análise dos questionários aplicados aos utentes, 

foi percetível o gosto que os utentes mostravam pelo jogo. Num primeiro momento da atividade 

“À tarde há jogo”, e de modo a perceber a sua recetividade aos jogos e conhecer o modo 

comportamental neste tipo de atividade, optei por colocar os utentes uma primeira tarde a jogar 

ao “bingo” e outra tarde a jogar ao “uno”.  

 Verificou-se a satisfação e entusiasmo por parte dos utentes. 

 Alguns dos jogos criados foram: dominó de imagens, jogo da memória. Numa primeira 

fase, foram criados os jogos, elaborados pelos utentes e assim pondo em prática a atividade de 

expressão plástica, em que foram feitas colagens e recortes. Numa segunda fase, foram postos 

em prática os jogos. 

Avaliação contínua: A avaliação desta atividade não foi devidamente realizada. Apenas foi 

possível avaliar os jogos da “memória” e o “dominó”, os jogos do bingo e do uno não foram 

avaliados, uma vez que eram jogos que já faziam parte da ocupação dos tempos livres dos 

utentes na instituição. 

 

Atividade VII: O dominó 

 

O jogo de dominó de imagens foi uma novidade para os utentes, uma vez que quando 

questionados revelaram que não sabiam como se jogava o dominó. No entanto, depois de 

entenderem de como se jogava e entenderem as regras, notou-se o entusiasmo e quanto 

divertido estava a ser para os utentes.  

 Numa fase inicial foi distribuído um conjunto de imagens para que os utentes 

recortassem e colassem em pequenos bocados de cartolinas. Esta fase foi importante, uma vez 

que alguns utentes têm as suas capacidades físicas limitadas e não conseguiam cortar, puderam 

colar, enquanto outros recortavam as imagens. 
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Numa segunda fase foi explicado aos utentes como se jogava e quais eram as regras do 

jogo. Aqui, o conjunto dos utentes foi dividido em dois grupos, o que permitiu fomentar o espírito 

de equipa disputando qual dos grupos terminava o jogo mais rápido, sempre com o auxílio da 

estagiária. 

 

Nº de participantes: 15 

Avaliação contínua: Todos os participantes mostraram e revelaram terem gostado da 

atividade, como se pode verificar na tabela 5, mais uma vez os utentes consideraram a atividade 

importante, uma vez que permitiu que aprendessem coisas novas e passassem melhor o seu 

tempo na instituição. 

 

 

Tabela 5- Gostou da atividade realizada?  
Atividade VII- Jogo dominó 

Sim- 15 

Mais/Menos- 0 

Não- 0 

 

 

Atividade VIII: “Jogo da memória”  

 

 Ao longo do período de intervenção, e com a aplicação do questionário de necessidades, 

percebeu-se que os utentes demonstravam interesse por diversos jogos. Como forma de variar 

os tipos de jogos, foi proposto a criação do jogo da memória. A criação do jogo da memória 

apelou à agilidade que os utentes requerem para as atividades manuais (expressão plástica), 

trabalhando as suas facetas artísticas através do recorte e da colagem. Quando posto em 

prática, o jogo da memória ajuda os utentes a desenvolver as suas capacidades cognitivas, 

estimulando a concentração, o raciocínio e a observação.  

 Então, num primeiro momento foi proposto aos utentes a criação do próprio jogo com 

alguns materiais. O conjunto dos utentes foi dividido em dois grupos, o que permitiu fomentar o 

espírito de equipa disputando qual dos grupos terminava o jogo mais rápido. A cooperação dos 
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elementos da mesma equipa também foi um elemento visível no jogo, trocando dicas entre eles 

próprios sobre onde estavam as cartas escondidas. 

 A expressão plástica e a animação cognitiva permitem o acesso a uma vida mais ativa, 

criadora e dinâmica dos idosos, conduzindo à relações interpessoais e facilitando processos de 

comunicação. A criação do jogo conduz à participação dos utentes possibilitando a 

expressividade de cada um, e assim à cooperação e aprendizagem mútua entre os utentes. 

 

Nº de participantes: 15 

Avaliação contínua: Todos os utentes revelaram satisfação na participação desta 

atividade, respondendo todos que “sim” quando questionados se tinham gostado da atividade, 

como se pode corroborar na tabela 6. Quando se questionou qual era a sua opinião acerca da 

atividade as opiniões estiveram divididas entre “boa” e “divertida. 

 

 

Tabela 6- “Gostou da atividade realizada?” 
Atividade VIII- Jogo da memória 

Sim- 15 

Mais/Menos- 0 

Não- 0 

 

 

Atividade IX: “Ditados e Provérbios Populares” 

 

 A realização deste atividade pretendeu desenraizar os conhecimentos e saberes sobre 

ditados e provérbios populares e, por sua vez, estimular nos utentes as suas capacidades 

cognitivas ao nível da memória e da capacidade de concentração.  

 Esta atividade dividiu-se em duas fases. Numa primeira parte, foi feito junto dos utentes 

uma espécie de jogo, em que os utentes tinham que completar e acertar o provérbio/ditado que 

lhes ia referindo (Apêndice VIII). No desenrolar da atividade os utentes mostraram bastante 

interesse em demonstrar outros provérbios/ditados que não tinham sido ainda apresentados. 

 Numa segunda fase e após um levantamento de informações, criou-se um “bloco de 

notas”, iniciando a técnica de expressão plástica. A finalidade deste bloco de notas era agregar 
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todos os provérbios e ditados populares referidos pelos utentes. Este bloco de notas foi entregue, 

também, na atividade intergeracional às crianças e aos utentes participantes. 

De um modo geral, na avaliação desta atividade constatou-se que os utentes gostaram 

desta atividade, uma vez que puderam trocar conhecimentos entre si, relembrando ditados e 

provérbios que já há muito tinham ficado esquecidos. Esta atividade facilitou uma aprendizagem 

em grupo entre os utentes, trocando opiniões e saberes, o que tornou a atividade mais dinâmica. 

 

Nº de participantes: 15 

Avaliação contínua: Todos os utentes revelaram terem gostado da atividade, tal como se 

observa na tabela 7, caracterizando a atividade como boa, interessante e divertida. Ao longo da 

avaliação ainda referiram que esta atividade tinha sido boa para aprender coisas novas e para 

melhor passarem o tempo. 

 

 

Tabela 7- Gostou da atividade realizada? 
Atividade IX- Ditados e Provérbios Populares 

Sim- 15 

Mais/Menos- 0 

Não- 0 

 

 

Atividade X: Atelier de Expressão Dramática- “Mimica” 

 

 A atividade da “Mimica” teve como objetivo promover no utente o seu desenvolvimento 

cognitivo, motora, sensorial e afetivo.  

 Nesta atividade os utentes tinham que, individualmente, reproduzir comportamentos 

e/ou sons de animais, profissões ou situações do dia-a-dia. Cada utente tinha que retirar um 

papel onde referia o que tinham que reproduzir, depois quando outro utente acertasse na 

reprodução era a sua vez de o fazer também. Com esta atividade, os utentes tiveram também a 

oportunidade de desenvolver as suas capacidades sociais e da sua personalidade. Inicialmente, 

alguns utentes mostravam-se envergonhados, mas no desenvolver da atividade foram perdendo 

essa vergonha e sendo capazes de se exprimir. 
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Nº de participantes: 15 

Avaliação contínua: Apenas 9 revelaram terem gostado da atividade e 6 afirmaram que 

tinha gostado “mais/menos”, tal se pode observar na tabela 8. No entanto, todos reconheceram 

ter sido uma atividade importante porque permitiu o convívio e passar o tempo de melhor forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade XI: “Manhãs Relaxadas”- “Subir a montanha” 

 

 Esta atividade teve como objetivo proporcionar aos utentes do Centro de Dia um 

momento de lazer. No Centro de Dia é destinada uma manhã para a realização de exercícios 

físicos para os utentes. Como forma de fugir a rotina dos exercícios físicos, foi proposto pela 

estagiária a realização de exercícios de relaxamento, mas a nível mental. 

 Nesta atividade foi proposto aos utentes minutos de silêncio e que tentassem relaxar ao 

máximo. Posteriormente foi colocada uma música calma de fundo e foi lido um texto 

calmamente sobre uma viagem ao topo de uma montanha (anexo 1). Esta atividade para além 

de trabalhar a dinâmica do relaxamento e de concentração pretendia que os utentes simulassem 

o alcance de determinados objetivos (referidos ao longo do texto/anexo), que refletissem sobre 

as suas dificuldades e a sua auto motivação, assim como diminuir o stress psicológico e físico, 

acalmando a pessoa. 

 

Nº de participantes: 15 

Avaliação contínua: No final da atividade foi questionado aos utentes o que foram 

capazes de imaginar. As respostas foram engraçadas, muitos revelaram que se imaginaram 

quando eram mais novos e andavam a trabalhar ou passear pela serra, aparecendo lhe 

caminhos difíceis de ultrapassar. Outros utentes afirmaram terem tido dificuldades em 

concentrarem-se. Do conjunto dos utentes questionados e tal como se pode observar na tabela 

Tabela 8- “Gostou da atividade realizada?” 
Atividade X- Expressão dramática mímica 

Sim- 9 

Mais/Menos- 6 

Não- 0 
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9, 9 revelaram terem gostado da atividade e os restantes revelaram terem gostado 

“mais/menos” da atividade caracterizando-a como “chata” e “difícil”. Esta atividade planeada 

para ser feita três vezes durante o estágio, apenas foi implementada uma vez, devido a falta de 

interesse dos utentes para esta técnica. 

 

 

Tabela 9- Gostou da atividade realizada? 
Atividade XI- Manhãs Relaxadas 

Sim- 9 

Mais/Menos- 6 

Não- 0 

 

 

Atividade XII: “Conhecer a minha Terra” 

 

Aquando a aplicação do questionário de avaliação de necessidades da instituição, 

constatou-se que a maioria dos utentes gostaria de conhecer o Município e passear. Ou seja, 

desejavam sair do espaço físico da instituição.  

Esta atividade surgiu com o entusiasmo dos utentes conhecerem melhor o Município em 

que está inserida a instituição, uma vez que a maioria dos utentes reside nas redondezas da vila.  

A atividade foi realizada na primavera, para que os utentes pudessem disfrutar ainda 

melhor do passeio. Esta atividade também, se dividiu em dois momentos, o primeiro na visita ao 

Parque dos Moinhos e o segundo na visita ao Museu Adelino Ângelo. 

A visita ao Parque dos Moinho foi a que gerou mais entusiasmo por parte dos utentes, 

uma vez que a sua maioria nunca tinha visitado este Parque. Ao longo da visita, os utentes 

elogiavam o Parque, como sendo um bom espaço para passear, descansar e para fazerem 

piqueniques. 

De seguida dirigimo-nos ao Museu Adelino Ângelo, que apenas foi visitado no seu 

exterior, visto que todos os utentes já conheciam e em tempos anteriores terá sido o seu espaço 

de lazer, onde faziam as suas atividades. 

 

Nº de participantes: 12 
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Avaliação contínua: O público-alvo participante nesta atividade revelou ter gostado desta 

atividade, achando bem para terem caminhado e saído do espaço institucional. Ainda, referiram 

que foi uma atividade que devia ser repetida por mais vezes, para poderem sair do espaço físico 

da instituição e para conhecerem locais da sua terra que ainda não conhecem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Atividades não realizadas 

 

Atividade XIII: “ A vida de Cristo” 

 

 Esta atividade tinha como principais objetivos: uma sessão de (in)formação sobre a vida 

de Cristo e conhecer/visitar a Igreja do Município. Esta sessão de (in)formação seria dada por 

uma catequista pertencente à Igreja do Município. 

 Quando feita a delineação da atividade junto da acompanhante da instituição, esta 

pareceu bastante motivada para a realização da atividade, até que propôs uma Catequista para 

desenvolver esta sessão de (in)formação. Esta atividade programada para o mês de abril, no 

entanto devido ao excesso de visitas religiosas que esse mês a instituição estaria a ultrapassar, 

em que os utentes iriam participar em “vias-sacras”, missas e já todos os dias após o almoço 

teriam um tempo destinado ao espaço religioso, e também o facto de a instituição ter o seu cariz 

religioso, viu-se que seria desnecessária a realização desta atividade. 

4.4. Atividades extraplano  

 

 Ao longo do percurso de intervenção da estagiária na instituição foram muitas as 

atividades desenvolvidas pela própria instituição e pelo animador sociocultural sempre presente. 

Durante a presença da estagiária na instituição sempre auxiliou diariamente na realização das 

Tabela 10- Gostou da atividade realizada? 
Atividade XII- Conhecer a minha Terra 

Sim- 12 

Mais/Menos- 0 

Não- 0 



 

67 
 

atividades propostas pelo animador sociocultural, tornando-se assim parte integrante na 

instituição, uma vez que era uma mais-valia no apoio e cooperação face as dificuldades sentidas 

pelos utentes no desenvolvimento das atividades. 

 As atividades desenvolvidas pela instituição foram essencialmente de caracter manual e 

jogos, das quais fazem parte: pulseiras de elásticos, fazer porta-chaves, criação de flores através 

de matérias que a natureza nos oferece (bolotas, nozes), cozer panos para a criação de 

bolsinhas de cheiro, decoração de natal, páscoa e carnaval, criação de molduras para o retrato 

de cada idoso, produção de cestas com garrafões plásticos, ímanes para o frigorífico feitos com 

lã, fazer flores com panos, pinturas de desenhos temáticos (mês de Maria, dia da Mãe, dia do 

Pai), jogo do bingo, sueca, jogos tradicionais, cantares. 

 Outras atividades desenvolvidas foram os encontros com outros centros de dia do 

concelho, como no magusto, no natal, carnaval e páscoa. Este tipo de atividades, pensa-se ser 

importante no sentido que aproxima os idosos e é capaz de alargar as relações sociais dos 

idosos. 

 

 

4.5. Discussão dos resultados obtidos com o projeto de intervenção/investigação 

 

 Todos os projetos de intervenção/investigação devem ser acompanhados de uma fase 

de avaliação, de modo a perceber e compreender qual foi o impacto que o projeto obteve 

durante todo o seu percurso de atuação, assim como entender aquilo que não correu conforme 

o que estava planeado a priori, nomeadamente partir dos dados recolhidos na análise 

diagnóstico. A análise de necessidades é uma etapa fundamental num projeto de 

intervenção/investigação e tem como finalidade a modificação de comportamentos, após ter um 

conhecimentos acerca da realidade social e das verdadeiras necessidades sentidas pelo público-

alvo. 

 Este projeto de intervenção foi todo ele acompanhado de um processo de avaliação, 

desde da fase de diagnóstico em que se avaliou os interesses e necessidades sentidos pelos 

utentes da instituição, até a fase de implementação onde foram avaliadas todas as atividades 

implementadas, através de um inquérito por questionário com perguntas abertas em que “[…] 

se permita plena liberdade de resposta ao inquirido.” (Pardal & Correia, 1995, p. 54) e 

perguntas de escolha múltipla,  de conversas informais, diário de bordo e de várias observações 

diretas e participantes. O diário de bordo foi um elemento relevante e imprescindível para se 
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poder constar factos que tinham sido adquiridos através do processo de observação direta, este 

permitiu fazer “[…] uma descrição das pessoas, objectos, lugares, acontecimentos […]” (Bogdan 

& Biklen, 1994, p.150). 

Numa fase final do projeto, também foi aplicado um questionário de avaliação final 

(Apêndice V), onde foi possível perceber o impacto que o projeto e a estagiária obtiveram junto 

dos utentes da instituição. 

 O questionário final aplicado ao público-alvo foi um elemento fundamental para obter 

dados e opiniões mais concretas sobre o trabalho que foi realizado na instituição, em que o 

público-alvo teve um papel fundamental neste projeto de intervenção/investigação. É nesta fase 

que é possível verificar se os objetivos delineados a priori foram alcançados. 

 Neste ponto vão ser apresentados e discutidos os resultados obtidos de acordo com a 

avaliação final efetuada junto do público-alvo. Feita a análise dos questionários finais é possível 

perceber que todos os utentes gostaram das atividades implementadas ao longo do projeto de 

intervenção/investigação. A primeira questão presente no questionário final pretendia saber se 

todos os utentes tinham gostado das atividades realizadas ao qual todos responderam “Sim” 

(gráfico 9). 

 

 

 

 

Os utentes tiveram respostas variadas quando questionados sobre quais as atividades 

que mais tinham gostado, particularmente a atividade que mais se salientou neste projeto de 

intervenção/investigação foi a atividade da reciclagem, em que seis utentes escolheram ter sido 

a atividade que mais tinham gostado, a seguir, destaca-se a atividade “conhecer a minha terra” 

em três utentes afirmaram ter sido a melhor atividade implementada. Também, três utentes 

0 
0 

5 

10 

15 

20 

SIM NÃO 

Gráfico 9: Gostou das atividades 
realizadas durante os últimos 9 

meses? 
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asseguraram que tinham gostado de todas as atividades implementadas. Quanto as atividades 

que menos gostaram, foi possível ver o desagrado pela atividade do “Relaxamento”, em que seis 

utentes referiram que tinha sido uma atividade que menos interesse lhes tinha prestado, a seguir 

apresenta-se a atividade do atelier de expressão plástica “Mímica”, como podemos verificar na 

tabela 11. Esta informação final, apenas veio comprovar o que já se tinha verificado durante a 

implementação e desenvolvimento das atividades, onde já tinham demonstrado desagrado pela 

temática. 

 

 

Outra questão, presente no questionário de avaliação final foi “ Como avalia todas 

atividades realizadas?” em que os utentes revelaram terem sido “boas” e “muito boas”, como se 

pode corroborar na tabela 12. Esta questão foi de caracter aberto.  

 

 

Tabela 12: Como avalia todas as atividades realizadas? 

 
Boas 

 
9 

 
Muito boas 

 
6 

 

 

Quando questionados se tinham aprendido alguma coisa de novo com as atividades 

implementadas ao longo de todo o processo de intervenção e implementação, todos os utentes 

afirmaram que “Sim” (gráfico 10).  

 

 

Tabela 11: Qual foi a atividade que mais 
gostou? 

E menos? 

Reciclagem-6 Relaxamento-6 
Conhecer a minha terra-3 Mímica-2 
Provérbios populares-1  
Atividade intergeracional-2  
Alimentação saudável-2  

Todas- 3  
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A partir desta linha de pensamento foi pedido aos utentes que profiram o que 

aprenderam de novo com as atividades desenvolvidas. Aqui, os utentes deram diversas 

respostas (tabela 13), tais como: conhecer a terra que residem, conhecimentos importantes 

acerca da alimentação, os perigos que podem existir nas suas casas, como devem separar o 

lixo, novos jogos, trabalhos manuais (cortar, colar,…) e alguns, ainda, revelaram terem aprendido 

novos jogos que até ao momento desconheciam como se jogavam. 
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Gráfico 10: Com as atividades realizadas 
aprendeu algo de novo? 
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Tabela 13: O que aprenderam de novo ao longo das 
atividades implementadas 

 
Conhecer a Terra onde residem-1 

O que se deve e não deve comer- 3 

Os perigos domésticos- 3 

Novos jogos- 2 

Aprender a reciclar- 6 

“ Aprendi novos provérbios”- 1 

Trabalhos manuais- 1 
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É importante referir que os interesses e vontades do público-alvo foram respeitados; este 

aspeto também foi confrontado nos questionário de avaliação final e todos os utentes 

responderam que “Sim”, como se pode verificar no gráfico 11.   Esta informação torna-se 

relevante no processo de reflexão e avaliação de todo o percurso do projeto de 

intervenção/investigação, uma vez que permite verificar a importância que o questionário de 

diagnóstico de interesses e necessidades do utente teve um enorme valor no planeamento da 

atividades.  

O convívio e a promoção do mesmo, bem como a interação social entre os idosos é 

muito importante, pois permite e ajuda a manter o idoso ativo e participativo na sociedade e 

sobretudo combate o enorme isolamento do idoso que está tão presente, ainda, na nossa 

sociedade. As instituições que promovem a ocupação dos tempos livres dos idosos devem ser 

capazes de criar atividades que promovam aprendizagens e a educação de adultos direcionada 

para a terceira idade, que permita que o idoso entenda as constantes mudanças que a 

sociedade está a sofrer e ajudando-os a estarem ativos e integrados nesta sociedade, vivendo o 

seu dia-a-dia dentro da normalidade. O processo de aprendizagem no indivíduo da terceira idade 

é fundamental para o estímulo e o desenvolvimento das suas capacidades físicas e intelectuais, 

de modo a combater doenças físicas e mentais, tal como reflete Jacob “[…] o envelhecimento 

activo significa ter ainda objectivos de vida e permanecer interessados na vida, nas questões 

sociais, no estreitar de relações e em cuidar da saúde física e mental.” (2007, p.21). 

O projeto “Narrar e Animar a Vida: idosos em centro de dia” para além de ter como o 

propósito de compreender a personalidade, as atitudes dos utentes através da narração de 

pequenos momentos importantes nas suas vidas, teve outro grande objetivo proporcionar aos 
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Gráfico 11: Os seus interesses e 
vontades foram respeitados nas 

atividades realizadas? 
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idosos novas aprendizagens e experiências, assim como oferecer novas atividades que vão ao 

encontro dos interesses e satisfação dos idosos. 

 Sendo, então, um dos maiores propósitos deste projeto de investigação/intervenção 

conhecer e compreender a personalidade, as atitudes, os comportamentos do idoso através da 

narração de momentos felizes e infelizes presentes nas suas vidas. É nesta linha de pensamento 

que surge a oportunidade de entrevistar alguns dos utentes da instituição. Após uma análise das 

entrevistas realizadas (Apêndice VII), é possível constatar que todos os utentes tiveram nas suas 

vidas momentos marcados pela felicidade e outros marcados pela infelicidade, salva-se uma 

exceção, como se pode verificar na tabela 14 que representa pequenos excertos de algumas 

entrevistas realizadas. Estes pequenos momentos de vida narrados pelos utentes transmitem 

aprendizagens, “lições de vida”, demonstrando ao longo da entrevista o que tinham aprendido 

com esses momentos e a importância que eles tiverem e continuam a ter nas suas vidas. 

 

 

Tabela 14: Análise interpretativa das entrevistas aos utentes- Narrativas de Vida 

Momentos mais felizes Momentos infelizes O que aprendeu 

“ Só enquanto criança, que 

dancei, pulei,…” (“Rosa”, 80 

anos) 

“Gostei de tudo na minha 

vida.” (“António”, 68 anos) 

 

“Aprendi a estar bem com 

as colegas, companheiras.” 

(“Maria”, 77 anos) 

 
“ (…) quando a minha filha 

nasceu, foi um momento muito 

feliz na minha vida, porque foi 

muito desejada.” (“Teresa, 59 

anos) 

“ Foi quando a minha mãe me 

abandonou e me pôs aqui.” 

(“Joaquina”, 47 anos) 

 

“ Aprendi o que é que 

aprendi? O desgosto, um 

desgosto muito grande que 

eu tenho. É só isso e o 

desgosto de deixar a minha 

casa agora e ter que estar 

aqui (…)” (“Teresa”, 59 

anos) 

“ (…) é viver com as pessoas 

que eu gosto (…)” (“Fátima”, 

74 anos) 

“Tive sempre sozinha, foi cada 

filho para o seu lado, estava 

num deserto (…)” (“Fernanda”, 

84 anos)  

“Aprendi a ser uma melhor 

pessoa, a portar-me bem 

(…)” (“Joaquina”, 47 anos) 

“(…) o mais feliz é a família, 

estar com eles (…)” (“Lurdes”, 

46 anos) 

“ Quando o meu marido e os 

meus pais faleceram.” 

(“Lurdes”, 46 anos) 

 

“A dar mais valor a família 

(…)” ( “Lurdes”, 46 anos) 



 

73 
 

Em relação a avaliação do desempenho da estagiária, todos afirmaram que sempre 

mostrou empenho, interesse, motivação, esteve sempre atenta e pronta para ajudar. 

Acrescentando, ainda de um modo geral, que a sua participação ao longo dos nove meses de 

estágio foi boa, como se pode observar na tabela 15. 

 

 

Tabela 15: Que balanço faz da presença da estagiária durante os últimos 9 meses? 
Boa 10 

Muito boa 4 
Interessante 1 

 

 

Para finalizar, a avaliação contínua e final efetuada ao longo deste projeto de 

intervenção/investigação foi profícua para conhecer e compreender que as atividades 

implementadas foram ao encontro dos interesses e necessidades que o utente apresentou na 

fase de diagnóstico, transmitindo-lhes novas aprendizagens e novos conhecimentos úteis para o 

seu dia-a-dia. A avaliação de um projeto de intervenção/investigação é fundamental e 

imprescindível para uma adequada intervenção e para a concretização de objetivos delineados, 

segundo Cortesão e Torres a avaliação permite verificar “[…] se tudo corre bem, ou se é 

necessário reformular, usar outra estratégia de ação […]” ( 2002, p.51). 
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Capítulo V 

 

Considerações Finais 

 

Para terminar, neste capítulo é realizada uma reflexão final sobre os resultados e as 

limitações que o projeto sofreu ao longo da sua construção. Assim, como os resultados e o 

impacto que o estágio tiveram a nível pessoal, institucional e de conhecimento na área de 

especialização- Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. 

 É importante refletir, neste capítulo, sobre as fases de conceção, implementação, 

avaliação do projeto de intervenção/investigação. 

 

5.1. Análise crítica dos resultados e das implicações dos mesmos 

 

É importante começar por mencionar que o estágio realizado no Centro de Dia não foi 

apenas a implementação de atividades que promovessem animação, envelhecimento ativo e 

educação de adultos, uma vez que foi necessária uma fase de adaptação e integração na 

instituição e conhecimento sobre o contexto de trabalho da instituição. Torna-se necessário, no 

contexto de estágio, conhecer a forma pela qual a instituição funciona, quais as suas práticas, as 

suas dinâmicas. Nesta situação, a estagiária é que teve que se adaptar à instituição e não a 

instituição à estagiária.  

O contacto com o público-alvo foi bastante importante, uma vez que permitiram 

conhecer e compreender as suas características, potencialidades, limitações físicas e/ou 

mentais, interesses, valores, fatores indispensáveis para o projeto de intervenção/investigação 

na área de educação de adultos e intervenção comunitária. 

Para além de todo o empenho, motivação e dedicação da estagiária, é importante, 

ainda, referir a docilidade com que a receberam e a fácil integração no contexto institucional, 

quer por parte dos utentes, quer por toda a equipa de colaboradores, o que permitiu criar uma 

empatia com os idosos que facultou a implementação das atividades. 

O projeto “Narrar e Animar a Vida: idosos em centro de dia” encarou as suas 

dificuldades; a estagiária teve de ser flexível, adaptando-se rapidamente as mudanças e 

dificuldades que foram aparecendo ao longo do estágio. 
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Este projeto tentou proporcionar aos utentes novas aprendizagens e experiências 

conduzindo, sempre, para o seu desenvolvimento pessoal e intelectual, ao nível da saúde, 

questões ambientais e segurança do próprio idoso, consciencializando para uma participação 

ativa na sociedade. Conhecer e compreender personalidades, atitudes e comportamentos dos 

idosos através da narração de importantes momentos das suas vidas também foi um grande 

propósito neste projeto de intervenção/investigação, bem conseguido através da cooperação por 

parte do público-alvo. Também a dimensão intergeracional foi essencial, uma vez que permitiu 

aproximar gerações que detêm valores e interesses distintos, o que permitiu a troca de 

experiências e saberes. O encontro dos mais velhos com os mais novos é cada vez mais uma 

estratégia de aproximação destes dois públicos distintos. A sociedade deve promover o 

envelhecimento ativo que é encarado pela Organização Mundial de Saúde7 “[…] como o processo 

de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas que envelhecem […]”. 

Os idosos desta instituição sempre estiveram motivados para a realização das 

atividades, nunca se mostrando reticentes face à estagiária, estando sempre prontos para mais 

uma atividade. 

Reflete-se ser importante e necessário que a instituições que acolhem idosos devem ter 

em conta as necessidades e os interesses do idoso. Não é o facto de o idoso já não ter uma 

“vida profissional” que se deva “arrumar para um canto”, nesta fase o idoso deve ser 

estimulado, deve continuar a participar ativamente na sociedade. Para isto, é necessário que 

existam instituições com planos de atividades criativos que conduzam à aprendizagem, à 

educação de adultos, envolvendo atividades que acompanhem o desenvolvimento da sociedade, 

ao desenvolvimento das capacidades do idoso. As instituições não devem limitar-se apenas à 

distração dos idosos com meras atividades Este projeto ofereceu aos utentes da instituição 

várias atividades, no entanto à visão da estagiária as atividades de caracter educativo foram 

fulcrais para o desenvolvimento do idoso, transmitindo-lhes novos conhecimentos a nível de 

saúde e ambiental. 

 É necessária, também, a criação de infraestruturas capazes de acolher idosos, uma vez 

que se tem revelado uma faixa etária predominante e preocupante na nossa sociedade, 

conforme já foi referido ao longo da dissertação. A própria sociedade tem de ser capaz de 

proporcionar situações para o idoso participar ativamente na sociedade. Os idosos são uma faixa 

                                                           
7  Informação consultada em https://www.dgs.pt/saude-no-ciclo-de-vida/envelhecimento-activo.aspx a 8 de outubro de 2015 

https://www.dgs.pt/saude-no-ciclo-de-vida/envelhecimento-activo.aspx
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etária muito importante na sociedade, uma vez que adquirem experiências, valores, 

conhecimentos riquíssimos para transmitir à restante sociedade. 

 Através da avaliação final, das conversas informações e do processo de observação foi 

possível verificar os resultados satisfatórios que o projeto de intervenção/investigação teve ao 

longo de nove meses. 

 

5.2. Evidenciação do impacto do estágio: a nível pessoal, a nível institucional e a nível de 

conhecimentos da área de especialização 

  

 A nível pessoal o estágio foi bastante enriquecedor, sendo visto como uma experiência 

profissional positiva. Esta intervenção permitiu trabalhar com um público-alvo que há muito 

tencionava trabalhar, no entanto, ao longo da licenciatura nunca houve oportunidade de estudar 

a terceira idade. Foi neste sentido que se agarrou esta oportunidade que se traduziu numa 

experiência única e real a nível profissional. A estagiária no decorrer deste estágio expôs todo o 

seu esforço e dedicação.  

 Numa fase inicial, os medos, receios e ansiedades foram muitos; no entanto, com o 

tempo foram atenuados, principalmente devido ao carinho e a forma como os utentes e a equipa 

técnica integraram a estagiária na instituição, como se pode verificar no diário de bordo do dia 2 

de outubro de 2014 (Apêndice X) em que os idosos se mostravam curiosos por estar na 

instituição uma nova pessoa. Foram nove meses, em que foi capaz de crescer profissionalmente 

e, também, pessoalmente.  

 Após este estágio, a estagiária é capaz de intervir no mercado de trabalho, tal não 

acontecia antes deste período de estágio. Profissionalmente, este estágio permitiu à estagiária 

perceber que o mundo do trabalho não é um “mar de rosas”, tem as suas limitações e o seu 

lado menos positivo, aí a estagiária deve ser flexível e capaz de se adaptar rapidamente as 

mudanças que a intervenção pode sofrer. 

 A nível institucional, a estagiária pensa ter tido na instituição uma participação positiva, 

através da iniciativa do desenvolvimento de atividades na instituição. O projeto de 

intervenção/investigação desenvolveu novos pensamentos, levando a instituição a tentar 

desenvolver outro tipo de atividades, inovando em relação àquelas que eram já desenvolvidas. 

Com a presença da estagiária e com a implementação das atividades delineadas foi possível 

verificar que existia um conjunto de atividades que tinham como propósito permitir momentos de 

aprendizagem que eram desconhecidas perante dos idosos. Ao longo dos noves meses de 
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estágio foi possível verificar que as atividades desenvolvidas e propostas pela própria instituição 

não detinham o caráter educacional, formativo e informativo, apenas estavam ligadas ao domínio 

das artes manuais (cozer, cortar, pintar,…), sendo elas também importantes para o 

desenvolvimento físico e mental do idoso. No entanto, é necessário educar e formar o idoso para 

situações que ocorram na sociedade que o envolve e prepara-lo para encarar novas e diferentes 

adversidades. 

 Ter oferecido novos conhecimentos aos utentes da instituição, tendo desenvolvido novas 

práticas foi um meio para consciencializar a instituição para a criação e desenvolvimento de 

novas atividades, de forma a desenvolver as capacidades do idoso e conduzindo-o para o 

processo de aprendizagem. 

  É importante referir um aspeto não tão positivo desta intervenção: a falta de um 

acompanhamento mais especializado, por parte do acompanhante da instituição, ao longo do 

estágio. 

 Tudo muda quando nos encontramos no contexto de trabalho e por vezes é difícil 

conciliar os conhecimentos teóricos com a prática, mas a teoria é indispensável a prática e só 

com estes aliados é que um projetos de intervenção/investigação consegue o esperado. Então, 

em termos teóricos, foi possível enfrentar os conhecimentos teóricos que tinham sido expostos 

nos três anos de licenciatura em Educação e no primeiro ano de mestrado em Educação de 

Adultos e Intervenção Comunitária. Estas conceções teóricas, adquiridas, tornaram-se ricas quer 

a nível teórico quer ao nível das metodologias aplicadas. Todas as metodologias, técnicas e 

métodos de intervenção transmitidos no primeiro ano de mestrado foram profícuas para a 

atuação prática e para a redação desta dissertação. 

No entanto, é importante refletir que quando falamos de educação de adultos, educação 

permanente, aprendizagem ao longo da vida também falamos de envelhecimento e da terceira 

idade, seria importante que o percurso académico abordasse estas temáticas, criando unidades 

curriculares que fossem ao encontro e abordassem estas áreas temáticas. 

Para terminar, ter trabalhado com idosos foi sem dúvida uma experiência única, 

enriquecedora e gratificante tanto a nível pessoal, como profissional e académica. Aprendemos 

muito, ao trabalhar com idosos, neste caso, aprendemos mais nós com eles do que eles 

connosco. Há uma enorme partilha de conhecimentos, de experiências e valores que são 

imprescindíveis para o desenvolvimento da estagiária e da sociedade. 
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Este ponto não é o final, mas sim o inicio para a vida profissional, enquanto Técnica 

Superior de Educação com especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. 
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Anexo I- Texto de Relaxamento 

 

“Subindo a montanha” 

"Você está começando a sua viagem agora... Ainda está dentro da cidade, observa as 

ruas, os carros, as casas, as pessoas. É muito cedo, a brisa está fr ia, está um dia 

bonito". 

"Agora você está deixando a cidade, pegou um trecho de asfalto... poucas casas, 

quase gente nenhuma, um ou outro carro que vai ou vem".  

"A estrada, agora, é de cascalho, um pouco estreita, algumas árvores,  vegetação 

rasteira, bem verde... Começou a chover suavemente, mesmo com o sol, e você está 

contemplando um arco-íris". 

"O sol está ficando mais quente, já é quase meio-dia, você já não vê mais ninguém... 

está andando sozinho, precisa parar um pouco, mas não vê nenhuma árvore - está 

um grande descampado". 

Você, agora, está avistando ao longe, algumas árvores. Apressa o passo. Sabe que 

precisa chegar ao seu objetivo antes do anoitecer".  

"Um som gostoso de água - parece cachoeira - lhe chega aos ouvidos. Você começa a 

descer um trecho, onde já avista lá embaixo, muitas árvores e uma linda queda 

d'água formando um lago". 

"Aproveite e tenha seu merecido descanso. Tome banho, delicie -se com as frutas e 

aágua cristalina... Dê um tempo pra você". 

"As horas estão passando, já são quase três da tarde e você tem ainda um bom 

pedaço de caminhada. Um trecho de árvores e muita sombra...".  

"A caminhada, a partir de então, oferece alguns riscos - cuidado com insetos, 

espinhos e cobras". 

http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamicas-para-relaxamento-subindo-a-montanha-relaxar-e-imaginar-dinrel.php
http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamicas-para-relaxamento-subindo-a-montanha-relaxar-e-imaginar-dinrel.php
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"O trajeto começa a ficar íngreme e você já avista a montanha , onde, lá em cima, 

está seu objetivo... Muitas pedras, as dificuldades são maiores, mas a parada que 

você fez e o vislumbre da chegada à reta final lhe dão um ânimo novo".  

"Você já subiu mais da metade da montanha. Pára um pouco. Assenta -se numa 

pedra. Olha para baixo. Visualiza tudo o que ficou para trás. Avalia o quanto você já 

fez". 

"Continua... O vento, agora sopra mais frio. Já são mais de quatro da tarde e você já 

pode avistar o topo. Falta pouco".  

"Você está a alguns metros do topo da sua montanha, de chegar ao seu objetivo. O 

vento está muito forte, e você tem que redobrar os seus cuidados. Falta quase nada 

agora". 

"Você está avistando o platô... Mas tem uma surpresa para você agora: ao longo de 

toda a montanha, tem um muro... um muro mesmo! Mas o que é que um muro está 

fazendo no alto da montanha?" 

 

Texto adaptado e retirado de http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamicas-

para-relaxamento-subindo-a-montanha-relaxar-e-imaginar-dinrel.php (acedido a 

23/11/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamicas-para-relaxamento-subindo-a-montanha-relaxar-e-imaginar-dinrel.php
http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamicas-para-relaxamento-subindo-a-montanha-relaxar-e-imaginar-dinrel.php
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O presente questionário de avaliação das necessidades/interesses enquadra-se no âmbito da 

realização do estágio do Mestrado em Educação, com especialização em Educação de 

Adultos e Intervenção Comunitária. 

O questionário é destinado aos utentes do Centro de Dia e tem como principal objetivo a 

identificação dos interesses e necessidades sentidas, compreender o que os utentes fazem e 

aquilo que gostariam de fazer. Todos os dados adquiridos neste questionário serão tidos em 

conta para a elaboração e planificação do plano de atividades. 

Todos os dados obtidos são anónimos e confidenciais. A resposta a este inquérito é 

voluntária e pressupõe a vontade de o idoso o fazer 

 

Apêndice I- Questionário de Avaliação de Necessidades 

 

Questionário 

 

 

Legenda: 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

 

Idade:_______            Sexo:    Masculino 

                                                  Feminino 

 

Grau de escolaridade:_________                   Sabe ler:_______ Sabe escrever:_______ 

 

1. Vive com quem? 

 

Com o marido/esposa  
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            Com o(s) filho(s) 

            Sozinha (o) 

            Mini Lar 

            Outro(s). Qual?__________________ 

 

2. Gosta de frequentar o Centro de Dia? (Faça um círculo a volta da resposta) 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

 

 
Justifique a sua resposta:___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

3. Qual o motivo que levou à entrada para o Centro de Dia? 

 

 

 

 

 

 

4. Antes de vir para o Centro de Dia qual era a sua situação? 

(Coloque um (x) na resposta correta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficava em casa sem fazer nada  
Ocupava-me em casa com os trabalhos domésticos  
Ficava em casa com familiares (filhos, netos,…)    
Ia para o café  
Trabalhava  
Outro(s):  
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5. Na sua opinião o Centro de dia é importante porquê? 

 

Para não ficar em casa sozinha(o)  
Conviver e conversar com outras pessoas  
Fazer atividades  
Distrair  
Aprender coisas novas  

 

 

6. Que atividades mais gosta de fazer no Centro de Dia? 

 

 

 

 

 

 

7. O que gostaria de fazer?  

 

 

  

 

 

 

 

 

Ir ao cinema    
Ver filmes no Centro do Dia    
Encontros com outros Centros do Dia    
Visitar museus/ património local    
Contar histórias sobre a sua vida    
Fazer caminhadas    
Passear na vila de Vieira do Minho    

Fazer ginástica    

Visitar monumentos religiosos    
Trabalhos domésticos (limpezas, cozinhar,…)    

Encontros intergerações    

Fazer atividades manuais    

Sessão informática    

Outro(s). Quais? 

 

 

8. O que mudou na sua vida depois de começar a frequentar o Centro de Dia? 
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9. O que aprendeu de novo, até agora, com as atividades realizadas? 
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Apêndice II- Cronograma 

 

 

2014 2015 
Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

Diagnóstico de 
necessidades 

             

Escrita do plano de 
estágio 

             

Revisão da literatura              

Escrita do relatório              

Avaliação contínua              

Avaliação final              

Atêlier de expressão 
dramática 

             

Atêlier de expressão 
plástica 

             

“ À tarde há jogo”              

Atividades 
intergeracionais 

             

Sessão de in(formação)              

“Conhecer a minha 
Terra” 
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“Vamos reciclar, 
reciclando” 

             

Ditados e Provérbios 
populares 

        
 

     

“Manhãs relaxadas”              

“A vida de Cristo”               

“Narrativas de Vida”              
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O presente questionário de avaliação de atividades enquadra-se no âmbito da realização do 

estágio do Mestrado em Educação, com especialização em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária. 

O questionário é destinado aos utentes do Centro de Dia e tem como principal objetivo 

proceder à avaliação das atividades realizadas, para entender aquilo que pode vir a ser 

melhorado.  

Todos os dados obtidos são anónimos e confidenciais. A resposta a este inquérito é 

voluntária e pressupõe a vontade de o idoso o fazer 

 

Apêndice III- Questionário de avaliação contínua (avaliação das atividades) 

 

Avaliação das Atividades 

 

 

Legenda: 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

 

 

1. Gostou da atividade que foi realizada? 

 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 
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3. Acha que a atividade foi importante? 

 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

 

a.  Porquê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras observações: 
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Apêndice IV- Resultados da avaliação das atividades 

 

Resultado da avaliação das atividades desenvolvidas 

 

Perante o plano de estágio, a avaliação contínua constou na implementação de um 

inquérito por questionário após cada atividade desenvolvida. Neste sentido, antes da aplicação 

de cada questionário foi explicado aos utentes sobre o questionário e a sua elaboração. O seu 

preenchimento contou sempre com o apoio da estagiária, uma vez que os utentes, na sua 

maioria, têm um nível de escolaridade reduzido. É, então, apresentada a análise dos resultados 

dos inquéritos por questionário de cada atividade desenvolvida: 

 

Atividade II- Sessão de Informação Alimentação Saudável 

1. Gostou da atividade realizada? 

 

 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 

 

Bem- 12 
Interessante- 1 
Passar melhor o tempo- 2 
 

3. Acha que a atividade foi importante? 

 

Sim- 15 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
 

3.1. Porquê? 

 

Para aprender coisas novas- 13 
Passar melhor o tempo- 2 
 

 

Sim- 15 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
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Atividade III- Sessão de Informação Acidentes Domésticos 

1. Gostou da atividade realizada? 

 

 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 

 

Bem- 10 
Interessante- 1 
Engraçada- 1 
 

3. Acha que a atividade foi importante? 

 

Sim- 12 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
 

3.1. Porquê? 

 

Aprender coisas novas- 12 
 

Atividade IV- Vamos reciclar, reciclando 

1. Gostou da atividade realizada? 

 

 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 

 

Bonita- 1 
Boa- 9 
Interessante- 1 
Importante- 2 
 

3. Acha que a atividade foi importante? 

 

Sim- 13 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
 

Sim- 12 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 

Sim- 13 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 



 

101 
 

3.1. Porquê? 

 

Aprender coisas novas- 11 
Passar melhor o tempo- 2 
 

Atividade V- Intergeracional 

1. Gostou da atividade realizada? 

 

Sim- 16 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 

 

Bonita- 4 
Boa- 5 
Interessante- 3 
Divertida- 4 
 

3. Acha que a atividade foi importante? 

 

Sim- 16 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
 

3.1. Porquê? 

 

Convívio- 15 
Passar melhor o tempo- 1 
Animado- 1 

 

Atividade VII- Dominó 

1. Gostou da atividade realizada? 

 

 

 

 

 

Sim- 15 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
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2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 

 

Bonita- 1 
Boa- 12 
Interessante- 2 
 

3. Acha que a atividade foi importante? 

 

Sim- 15 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
 

3.1. Porquê? 

 

Aprender coisas novas- 9 
Passar melhor o tempo- 8 
 

 

Atividade VIII- Jogo da Memória 

1. Gostou da atividade realizada? 

 

 

 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 

 

Boa- 8 
Divertida- 7 
 

3. Acha que a atividade foi importante? 

 

Sim- 15 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
 

 

 

 

Sim- 15 

Mais/Menos- 0 
Não- 0 
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3.1. Porquê? 

 

Passar melhor o tempo- 10 
Animado- 5 
 

Atividade IX- Ditados e Provérbios Populares 

1. Gostou da atividade realizada? 

 

 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 

 

Boa- 6 
Interessante- 7 
Divertida- 2 
 

3. Acha que a atividade foi importante? 

 

Sim- 15 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
 

3.1. Porquê? 

 

Aprender coisas novas- 7 
Passar melhor o tempo- 6 
Engraçada- 2 
 

Atividade X- Expressão Dramática- Mímica 

1. Gostou da atividade realizada? 

 

 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 

 

Diferente- 8 
Divertida- 6 
 

Sim- 15 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 

Sim- 9 
Mais/Menos- 6 
Não- 0 
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3. Acha que a atividade foi importante? 

 

Sim- 15 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
 

3.1. Porquê? 

 

Convívio- 7 
Passar melhor o tempo- 8 
 

 

Atividade XI- Manhãs Relaxadas 

1. Gostou da atividade realizada? 

 

 

Sim- 9 
Mais/Menos- 6 
Não- 0 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 

 

Difícil- 3 
Chata- 3 
Interessante- 9 
 

3. Acha que a atividade foi importante? 

 

Sim- 3 
Mais/Menos- 12 
Não- 0 
 

3.1 Porquê? 

 

Engraçada- 5 
Passar melhor o tempo- 10 
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Atividade XII- Conhecer a minha Terra 

 

1. Gostou da atividade realizada? 

 

 

Sim- 12 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atividade? 

 

Bonita- 1 
Agradável- 1 
Boa- 10 
 

3. Acha que a atividade foi importante? 

 

Sim- 12 
Mais/Menos- 0 
Não- 0 
 

3.1. Porquê? 

 

Passear- 3 
Sair da instituição- 3 
Conhecer novos lugares- 6 
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O presente questionário de avaliação de atividades enquadra-se no âmbito da realização do 

estágio do Mestrado em Educação, com especialização em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária. 

O questionário é destinado aos utentes do Centro de Dia de Vieira do Minho e tem como 

principal objetivo proceder à avaliação do grau de satisfação do grupo de idosos que 

integraram no projeto “Narrar e Animar a Vida: idosos em centro de dia”. 

Todos os dados obtidos são anónimos e confidenciais. A resposta a este inquérito é 

voluntária e pressupõe a vontade de o idoso o fazer 

 

Apêndice V- Questionário de avaliação final 

 

Questionário 

 

Legenda: 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

  

I-Avaliação do projeto “Narrar e Animar a Vida: idosos em centro de dia” 

 

8. De um modo geral, gostou das atividades realizadas durante os últimos 9 meses? 

 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

 

9. Qual foi a atividade de que gostou mais? E menos? 

 

 



 

108 
 

 

 

10. Como avalia todas as atividades realizadas? 

 

 

 

11. Na sua opinião, os seus interesses e vontades foram respeitados nas atividades 

realizadas? 

 

 

 

 

 

 

a.  Se não, porquê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Com as atividades realizadas aprendeu algo novo? 

 

 

 

 

 

 

a.  Se sim, apresente-me um exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 
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II- Avaliação de desempenho 

 

1. Como avalia a minha participação nestes últimos 9 meses? 

 

Empenho na realização das atividades  

 

 

 

 

 

 

Atenta 

 

 

 

 

 

 

Desinteressada 

 

 

 

 

 

 

Sempre pronta a ajudar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 

 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 
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Motivada na realização das atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra. Qual?_______________________________________________ 

 

 

2. Que balanço faz da minha presença durante estes 9 meses? 

 

 

 

 

 

 

Obrigada por todo apoio e ajuda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM 

 

MAIS/MENOS 

 

NÃO 
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Apêndice VI- Roteiro de entrevista “Narrativas de Vida” 

 

 

 

1. Principais momentos felizes da sua vida? 

 

2. Principais momentos infelizes da sua vida? 

 

3. O que aprendeu com eles? 
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Apêndice VII- Transcrição das entrevistas aos utentes 

 

 

 

Entrevista 1-“ Rosa”8, 80 anos 

 

1. Principais momentos felizes? 

“ Só enquanto criança, que dancei, pulei, de resto… (silêncio). Até aos 25 anos. Quando 

tive o meu filho depois começou os contratempos da vida, ter um filho é bom, mas ouvi 

muitas falas que o pai dele me deu a dizer que o filho não era dele, que me chegasse 

para quem o fez de caras, isso são coisas que estão comigo guardadas e isto já foi um 

momento infeliz da minha vida.” 

 

2. O que aprendeu com isso? 

“ Agora, eu tenho problemas grandes e era feliz, agora com a saída da neta de casa, foi 

outra coisa infeliz. São coisas que estão cá dentro.” 

 

 

Entrevista 2- “Maria”, 77 anos 

 

1. Quais os principais momentos felizes na sua vida? 

“ Vir para aqui, estar bem, porque estava sozinha em casa e vim para a beira das 

minhas filhas que elas trabalham aqui e eu gosto de aqui estar, pronto.” 

 

2. Momentos infelizes da sua vida? 

“ Não gostava de levar recados por qualquer coisa (silêncio), mas suportava-os bem 

e metia-os para dentro e não dizia nada a ninguém.” 

 

3. O que aprendeu com esses momentos? 

“Aprendi a estar bem com as colegas, companheiras.” 

 

 
                                                           
8
 Todos os nomes apresentados nas entrevistas são fictícios. 
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Entrevista 3- “Fernanda”, 84 anos 

 

1. Quais os principais momentos felizes na sua vida? 

“ Vamos começar pelo bom, foi caseira. Trabalhava terras para comer à noite, as 

terras é o que dão, não é? Antes vivia-se arreliado, mas tudo passou e pronto a 

gente foi vivendo. Depois casei, tive 6 filhos, 2 gémeas, uma está em França. Tenho 

sido feliz porque casei, tive 6 filhos. Isto foi um momento muito feliz na minha vida. 

O meu marido foi de acidente em Lisboa a trabalhar. Tive 33 anos sem o homem, 

com 6 filhos e o mais novo com 8 meses nos meus braços, não tinha leite 

(silêncio).” 

 

2. Momentos infelizes na sua vida? 

“ O meu marido ter morrido. Tive sempre sozinha, foi cada filho para o seu lado, 

estava num deserto, a casa era desviado dos vizinhos, num monte, as minhas filhas 

não queriam que morasse lá, arranjaram me uma casa e são os filhos que estão a 

pagar a renda.” 

 

Entrevista 4- “Teresa”, 59 anos 

 

1. Quais os principais momentos felizes na sua vida?  

“ Uma coisa boa na minha vida foi quando a minha filha nasceu, foi o momento 

mais feliz da minha vida porque foi muito desejada.” 

 

2. Momentos infelizes da sua vida? 

“ Foi que ela morreu-me aos 20 anos, portanto já vê que é triste não é? Com 20 

anos.” 

 

3. O que aprendeu com esses momentos? 

“ Aprendi o que é que aprendi? O desgosto, um desgosto muito grande que eu 

tenho. É só isso e o desgosto de deixar a minha casa agora e ter que estar aqui, eu 

vivia em Lisboa, vim viver com a minha mãe porque estou muito doente.” 
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Entrevista 5- “António”, 68 anos 

 

1. Quais os principais momentos felizes na sua vida?  

“ Passear, vir para aqui e lidar com essa gente, pessoas que estão aqui a brincar.” 

 

2. Quais os momentos mais infelizes? 

“Gostei de tudo na minha vida.” 

 

3. O que aprendeu com esses momentos? 

“Aprendi muita coisa, a fazer coisas.” 

 

 

Entrevista 6- “Joaquina”, 47 anos 

 

1. Quais os principais momentos felizes na sua vida?  

“ Foi no centro, e agora ainda melhor, é o que acho importante na minha vida.” 

 

2. Quais os momentos mais infelizes? 

“ Foi quando a minha mãe me abandonou e me pôs aqui.” 

 

3. O que aprendeu com esses momentos? 

“Aprendi a ser uma melhor pessoa, a portar-me bem e a (silêncio) ser boa.” 

 

 

Entrevista 7- “Fátima”, 74 anos 

 

1. Quais os momentos mais felizes da sua vida? 

“ Os mais felizes é viver com as pessoas que eu gosto, não é? Por exemplo os meus 

filhos, a minha família, os meus amigos e amigas.” 
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2. Os momentos mais infelizes na sua vida? 

“ Olha quando estou longe dos meus filhos, é quando fico mais triste. Já não digo a 

morte do meu marido, porque já sou viúva vai fazer 33 anos.” 

 

3. O que aprendeu com esses momentos? 

“ Olha aprendi a ser cada vez melhor (silêncio) e a fazer aquilo que eu puder para 

ajudar os outros.” 

 

Entrevista 8- “Lurdes”, 46 anos 

 

1. Quais os momentos felizes da sua vida? 

“ Olha não sei… o mais feliz é a minha família, estar com eles, os meus filhos, o 

meu irmão, a minha família. São os momentos mais felizes da minha vida.” 

 

2. E quais são os momentos infelizes da sua vida? 

“ Quando o meu marido e os meus pais faleceram.” 

 

3. O que aprendeu com esses momentos? 

“A dar mais valor a família, agora o que aprendi mais a estar com eles, a trabalhar 

mais.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

Apêndice VIII- Exemplos de ditados e provérbios populares aglomerados 

 

 

 De pequenino é que se torce o pepino; 

 O que não aparece esquece; 

 Quem bate à porta quer resposta; 

 A preguiça morreu no mar à sede; 

 Anho manso mama na mãe e na alheia; 

 Não ponhas a carroça a frente dos bois; 

 A mulher e a sardinha quer-se da pequenina; 

 Gato escaldado de água fria tem medo; 

 Quem adormece nas tascas, acorda nas fontes; 

 Grão a grão enche a galinha o papo; 

 Branca como a neve, preta como o “p”, fala e não tem boca, anda e não tem 

pés? (carta); 

 Quanto mais se tira, maior fica? (buraco); 

 Irmãzinhas aconchegadas, junto da sua mãe verdejante? (uvas); 

 Alto está, alto mora, todos o vê e ninguém o adora? (sino); 

 Tem boca e não fala, tem asas e não voa, tem pernas e não anda. Oque é? 

(pote); 

 Do tamanho de uma abelha, enche a casa até à telha? (luz); 

 Qual é a coisa qual é ela que chega a casa e se põe a janela? (botão); 

 Verde foi o meu nascimento, de luto me vesti para dar luz ao Mundo mil 

tormentos padeci? (azeitona); 

 Filho de peixe sabe nadar; 

 Não há mal que sempre dure e bem que nunca acabe; 

 Nos tempos dos figos conhecem-se os amigos; 

 Quem muito dorme, pouco aprende; 

 Cavalo dado não se olha o dente. 
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Apêndice IX- Exemplos de registo de diário de bordo 

 

Diário de bordo- exemplos 

 

Centro de Dia- 02/10/2014 

Sumário: Primeiro dia na instituição 

Observações: Este foi o primeiro dia como estagiária na instituição Centro Social e Paroquial. 

Para começar a estagiária prestou auxílio nas atividades desenvolvidas pelo animador 

sociocultural da instituição junto dos utentes. Neste dia os idosos mostravam-se curiosos e 

satisfeitos por haver uma nova pessoa presente na instituição, fazendo perguntas como “o que 

vais fazer aqui na instituição?”, “ vais ficar durante muito tempo?”, “és daqui do concelho?”. 

 

Centro de Dia- 22/10/2015 

Sumário: Implementação do Inquérito de necessidades 

Observações: Os utentes mostraram-se entusiasmados e curiosos por responder aos 

questionários, sempre à espera que chegasse a sua vez. 

 

Centro de Dia- 19/11/2015 

Sumário: Conversa com a Acompanhante de estágio 

Observações: Aqui foi apresentado o plano de atividades à Vice-Diretora da instituição, 

acompanhante de estágio, e refletir sobre as atividades presentes no plano de atividades. A 

acompanhante de estágio rejeitou as atividades propostas do tipo de informática e cinema, 

referindo como não se adequassem ao público-alvo (idosos). 

 

Centro de Dia- 26/12/2014 

Sumário: “Ditados e Provérbios Populares” 
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Observações: Os utentes demonstraram-se empenhados e motivados na realização desta 

atividade, revelando que “assim passamos melhor o nosso tempo aqui no centro”. 
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