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Resumo 

 

Vivemos em sociedades carentes de espírito comunitário, onde a partilha de valores e afetos constitui 

uma dimensão que urge potenciar. As contingências da vida moderna relevam para segundo plano as 

relações interpessoais e o trabalho comunitário. 

O trabalho deste projeto pretende contrariar essa ideia. O museu em causa, tem vindo a reinventar-se, 

prestando serviços educativos e formativos através de uma diversidade de atividades, entre elas, 

exposições, ações de formação, oficinas, visitas, apresentação de livros, conferências. A sua missão 

centra-se na promoção de boas práticas e procedimentos museológicos, contribuindo para a sua 

divulgação junto de entidades terceiras e para a afirmação do museu como agente de desenvolvimento 

cultural e social da comunidade em que se insere. O projeto nasce no seio deste museu em Braga, um 

local interativo, flexível e interveniente com a comunidade. 

No âmbito da Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, este projeto apresenta às pessoas um 

museu enquanto espaço de reflexão e discussão e partilha de conhecimentos, tendo em conta as 

necessidades e interesses culturais e sociais da população. Assim, o público-alvo são adultos e idosos 

de Instituições Particulares de Solidariedade Social de Braga. 

A metodologia utilizada é investigação-acção participativa. Ela permite-nos recolher os dados junto da 

realidade social com o propósito de promover/induzir mudanças nessa mesma realidade. Posto isto, 

foram aplicados questionários de diagnósticos de necessidades e interesses e entrevistas 

semiestruturadas com questões abertas que permitissem uma melhor narrativa das rotinas, hábitos e 

práticas de lazer dos indivíduos. Dos resultados obtidos, foi possível averiguar que estas pessoas 

estavam interessadas em participar e ocupar os seus tempos livres. A prática e o desenvolvimento de 

atividades de lazer têm-se revelado na vida das pessoas como um fator de crucial importância. E dessa 

forma, contribui para um melhor estado de espírito dos indivíduos. 

Palavras-chave: Educação de Adultos. Intervenção Comunitária. Investigação-acção participativa. 

Inclusão.   
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AGEING PROMOTION 
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Abstract 

 

We live in societies lacking in community spirit, where shared values and affections is a dimension 

which needs to be developed. The contingencies of modern life leave behind interpersonal relationships 

and community work. 

The work of this project aims to counteract this idea. The museum in question has been reinventing 

itself, providing education and training services through a variety of activities, including, exhibitions, 

training sessions, workshops, tours, book presentations, conferences. Its mission focuses on promoting 

best practices and museums procedures, contributing to its dissemination close to the local authorities 

and to the museum's statement as cultural and social development agent of the community in which it 

operates. This project is created through a museum in Braga, who is an interactive, flexible and a space 

interventional with the community. 

Within this master specialization, Adult Education and Community Intervention, this project presents 

people a museum as a space for reflection and discussion and knowledge sharing, taking into accounts 

the needs and cultural and social interests of the population. Therefore, the target audiences are adults 

and seniors of Private Institutions of Social Solidarity of Braga. 

The methodology used is participatory action research. And it allows us to collect data inside of the 

social reality in order to cause changes in the same reality. That said, we applied questionnaires of 

needs assessment and interests and semi-structured interviews with open-ended questions that allowed 

a better narrative routines, habits and people leisure activities. From the results, it was possible to 

ascertain that these people were interested in participating and occupy their leisure time. The practice 

and the development of leisure activities have proved in people's lives as a factor of crucial importance. 

And thus contributes to a better state of mind of the population. 

Key-words: Adult Education. Community Intervention. Participatory action research. Inclusion.    
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Introdução 

A instituição que acolheu o estágio curricular no âmbito do Mestrado em Educação, Área de 

Especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária foi um museu. O estágio tem a 

orientação da Prof. Doutora Conceição Antunes, como orientadora científica da Universidade do Minho 

e, da Dr.ª Júlia Andrade, como acompanhante de estágio. O público-alvo do projeto de estágio é 

constituído por um grupo com cerca de 30 pessoas do sexo masculino e feminino de Instituições 

Particulares de Solidariedade Social da área de Braga. 

A seleção deste tipo de público prende-se com o facto de já ter tido algumas experiências 

positivas com idosos, tendo sempre presente a ideia de que estes são pessoas que devem e têm o 

direito de serem acarinhadas, respeitadas e integradas pela sociedade, tendo em atenção as suas 

histórias de vida. A escolha por esta instituição como foco de intervenção teve duas razões: por se 

localizar perto da minha área de residência e por ser um projeto novo e em crescimento podendo, 

desta forma, desenvolver atividades novas e inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos 

indivíduos que podem usufruir desses serviços. 

Assim, o projeto pretende o desenvolvimento do indivíduo adulto e idoso a diversos níveis, 

artístico, cultural, intelectual, social e individual. Tal desenvolvimento é conseguido através de 

estratégias relacionadas com a educação de adultos e intervenção comunitária, assim como da 

animação sociocultural. 

Envelhecimento define-se por um fenómeno que é visto de forma diferente, conforme as 

sociedades, as épocas históricas e as respetivas conjunturas teóricas. De acordo com Gonçalves e 

Oliveira (2011: 245) “podemos dizer que o envelhecimento é um processo multifacetado e complexo e, 

simultaneamente, universal, lento e gradual. Em geral, é associado à passagem dos anos, mas sabe-se 

hoje que a idade cronológica é apenas um dos critérios a ter em consideração”. Face ao aumento da 

longevidade e ao envelhecimento populacional, são múltiplos os desafios que se colocam à educação, 

sendo necessário medidas, iniciativas e intervenções, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos 

adultos/idosos e assegurar a sua (re)integração progressiva e equilibrada na sociedade. Com efeito, 

estes indivíduos vivem hoje mais tempo, mas continua a ser imprescindível que vivam com qualidade, 

integrados nas comunidades. Desse modo, todas as atividades que constam do projeto vão de 

encontro às necessidades, interesses, motivações, capacidades e gostos dos adultos idosos.
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As atividades que foram realizadas através do projeto “Educar públicos adultos e seniores no 

museu: um projeto inclusivo e de promoção do envelhecimento ativo” pretenderam promover atitudes 

e comportamentos positivos nos sujeitos, assim como a integração e a valorização dos mesmos, 

através do convívio e da interação. Por isso, atendendo às expetativas e interesses das pessoas, o 

plano de atividades do estágio pretendeu ser um contributo para a continuação do desenvolvimento 

harmonioso dos adultos e idosos e, ainda às necessidades do museu que tem vindo a esforçar-se para 

abrir as portas a esta faixa etária. Uma organização como esta pode construir espaços de partilha, de 

reflexão e de discussão de conhecimentos, sendo este, provavelmente, o ponto mais alto da educação 

não formal, consequentemente, o trabalho de um Técnico de Educação. 

Há uma forte aposta no relacionamento direto com a comunidade local, evitando todo e 

qualquer tipo de discriminação. Assim, os museus passaram há muito tempo de espaços apenas de 

preservação e contemplação de objetos de valor estético, histórico ou simbólico, para lugares de 

educação e formação do público. Esta instituição é um espaço de vivência experimental. O museu é 

um espaço de comunicação, nomeadamente, quando interage com o público, por exemplo, através 

das suas exposições. É um agente de desenvolvimento local que contribui para a democratização e 

cidadania tornando os públicos mais informados e conscientes da sua construção contínua 

(autoformação) do saber fazer, saber estar, saber ser e aprender a viver com os outros. À luz deste 

enquadramento, o museu deve ser considerado como uma estrutura de educação não-formal, 

desempenhando funções sociais, educativas e comunitárias que serão abordadas ao longo do relatório. 

Como já referimos anteriormente, o velho conceito de museu como mero repositório de objetos 

patrimoniais caducou. O museu atual recusa a herança que o associa a uma linguagem de espaço 

físico e intelectualmente gelado. E uma das principais vertentes reconhecidas pelo nosso século 

consiste na função educativa que os museus devem assegurar perante a sociedade em geral. Os 

museus, reservados durante centúrias ao desfrute de elites sociais e de minorias intelectuais, 

ultrapassaram a sua introversão e passaram a organizar-se segundo programas de coerência perante a 

comunidade, tentando contextualizar as suas coleções e constituírem-se como mediadores e 

intérpretes dos grupos sociais, culturais e etários que enquadram o coletivo. Gradualmente, os museus 

foram-se voltando para o tecido social, analisando-o e tentando adequar os seus projetos às 

necessidades e lacunas culturais, numa visão seguramente contemporânea. A comunidade passou a 

ser interpretada como um conjunto multifacetado, integrado por grupos abrangentes e núcleos mais 

definidos como a criança/jovem, o cidadão portador de deficiência, a terceira idade, entre outros. 
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Então, a finalidade deste projeto passa pela promoção do envelhecimento ativo desenvolvendo 

harmoniosamente todas as suas dimensões, bem como, a devida inclusão social destes indivíduos. 

Fica também a ideia de que a experiência de vida destes constitua um ponto de partida para novas 

aprendizagens. Para além disso, o objetivo do presente relatório é, pois, analisar nesta ótica, alguns 

aspetos particulares da relação que os adultos e idosos têm com a ocupação dos seus tempos livres, 

nomeadamente, a forma como gerem e/ou dinamizam o seu tempo. Uma tal análise deverá, 

principalmente, contribuir para identificar o ponto da situação quanto aos conhecimentos existentes, 

para enriquecer a reflexão, propor novas perspetivas e suscitar um questionamento relativamente a 

certos postulados ou quadros teóricos dominantes. O projeto “educar públicos adultos e seniores no 

museu” teve portanto, como propósito, a promoção da qualidade de vida e integração das pessoas das 

várias instituições através de uma educação dos tempos livres para o ócio/lazer, num espaço próprio 

com o apoio do grupo de monitores do museu que cedeu o espaço e disponibilizou alguns recursos, 

onde um grupo de adultos e idosos tiveram a oportunidade de estabelecer relações interpessoais, 

desenvolver a confiança e auto-estima, adquirir novos conhecimentos, refletir, e além disso, ocupar os 

seus tempos livres de uma forma prazerosa. 

Este relatório encontra-se dividido em cinco capítulos. 

O capítulo I – Enquadramento contextual do estágio – apresenta o enquadramento do 

contexto onde decorreu a intervenção, assim como, a justificação e a pertinência do estágio no âmbito 

da educação de adultos e intervenção comunitária, o diagnóstico de necessidades/interesses, a 

caracterização do público-alvo e, por último, a finalidade e objetivos do projeto de intervenção. 

O capítulo II – Enquadramento teórico da problemática do estágio – aborda 

teoricamente o âmbito da realização do projeto, de que são temas: envelhecimento e envelhecimento 

ativo, educação de adultos e educação permanente, a especificação do conceito de museu e a sua 

função socioeducativa e animação sociocultural. 

O capítulo III – Enquadramento metodológico do estágio – este capítulo apresenta o 

enquadramento da metodologia de investigação e intervenção, focando-se o paradigma qualitativo, a 

investigação-acção participativa, a animação sociocultural como método de intervenção, as técnicas e 

os instrumentos de investigação e intervenção e, por último, os recursos mobilizados e as limitações do 

projeto de intervenção. 

O capítulo IV – Apresentação e discussão do processo de intervenção – integra a 

apresentação e discussão do processo de intervenção, nomeadamente, as fases de intervenção 

respetivamente, assim como as atividades desenvolvidas com o público-alvo e outras atividades. Neste 
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capítulo consideramos também a avaliação do projeto realizada junto do grupo de adultos e idosos que 

participaram. 

O capítulo V – Considerações finais – deste último capítulo fazem parte, as considerações 

finais do projeto, nomeadamente, a análise dos resultados e das suas implicações e, ainda, o impacto 

do projeto quer a nível pessoal, institucional e de conhecimento na área de especialização.  

Para finalizar apresentam-se a bibliografia referenciada e os anexos. 
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Capítulo I 

Enquadramento contextual 

Neste capítulo procuramos explicitar o contexto onde se desenvolveu a intervenção. Desta 

forma será feita a caracterização da instituição onde foi desenvolvida a intervenção, seguindo-se a área 

de intervenção e problemática: justificação da integração no contexto de estágio; a caracterização do 

público-alvo, a apresentação do diagnóstico de necessidades/interesses; e, por fim, a finalidade e 

objetivos da intervenção aqui apresentada. 

 

1.1. Caracterização do contexto de estágio 

O museu tem já uma história muito antiga. A sua criação está associada à figura do arcebispo 

D. Diogo de Sousa (1461-1532) e à sua iniciativa em salvaguardar os testemunhos arqueológicos em 

Braga. Foi um homem muito preocupado com os bens arqueológicos e históricos da urbe bracarense. 

Daí adiante, também se destacam figuras ilustres da cidade de Braga, como por exemplo, Pereira 

Caldas e Albano Belino, que continuaram o movimento de salvaguarda de espólio.  

Em 1918, sob a tutela da Câmara Municipal, o museu é concebido efetivamente como Museu 

de Arte e Arqueologia no Paço Episcopal Bracarense. Todavia, não consegue ter uma política cultural, 

nem um funcionamento regular. Com o passar do tempo, com o aparecimento constante de vestígios 

arqueológicos, a ação conjugada da Universidade do Minho e da então Comissão de Defesa e Estudo 

do Património (CODEP) conduziram à criação de um Campo Arqueológico na cidade e, 

consequentemente, em 1981, à revitalização do museu como Museu de Arqueologia com coleções 

provenientes dos achados arqueológicos da região, com uma lei orgânica própria e um quadro de 

pessoal técnico. Dai em diante, o museu passou a ser um organismo público dependente do Instituto 

Português de Museus, da Conservação e do Ministério da Cultura (atualmente Direção Regional Cultura 

Norte). Não obstante, o museu via-se numa situação de ‘regime de instalação’, e a atividade do serviço 

educativo esteve durante muito tempo condicionada, visto que não tinha um edifício próprio. Mas, 

ainda que nessas circunstâncias, a ação do serviço educativo fazia-se sentir. Eram os profissionais do 

museu, muitas vezes, que se deslocavam às escolas e às universidades para divulgar e dar apoio aos 

professores com complemento de conteúdo. Sendo assim, a atividade do museu está centrada em 

torno de quatro grandes vertentes: divulgação cultural, preservação das ruínas de Bracara Augusta, 

sector laboratorial e apoio à investigação arqueológica. 

Este museu difunde as suas expressões de contemporaneidade num edifício construído de raiz, 

onde alberga vários sectores, desde os serviços centrais, os espaços expositivos, os espaços de 
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administração, os laboratórios, o serviço educativo, o auditório, a loja, a biblioteca, a cafetaria e o 

jardim. As salas com as exposições permanentes remetem para uma viagem no tempo desde do 

Paleolítico ate à Idade Média, dando especial relevância às vivências de Bracara Augusta. Esta 

revitalização deu verdadeiramente ao museu a missão de proteger e valorizar os bens arqueológicos 

que estão à sua guarda, relacionados com os projetos de investigação em curso na região; apostar 

também na divulgação das suas coleções e respetiva informação, junto de públicos diversificados e, 

por fim, apoiar o estudo dos materiais arqueológicos e a promoção e valorização de sítios, como uma 

mais-valia socioeconómica e um contributo para o desenvolvimento turístico e cultural da região1. A 

jornada pelo museu começa logo no início do corredor do piso da entrada, onde se é possível ver 

documentos que enquadram a sua história, depois seguem-se quatro grandes núcleos expositivos. A 

sala 1 é onde se encontra exposto as coleções compreendidas entre o Paleolítico e a Idade do Ferro. A 

sala 2 diz respeito a Bracara Augusta, nomeadamente, a integração no Império Romano e a sua 

importância na economia local. As salas 3 e 4 apresentam testemunhos relacionados com a vida 

urbana, com a organização do espaço público e a religiosidade (as necrópoles e alguns testemunhos 

alusivos à rede viária de Bracara Augusta). 

A grande maioria das coleções deu entrada no museu a partir de 1980 no âmbito do projeto de 

investigação arqueológico. Existem dois núcleos de peças antigas que se encontram representados 

neste museu. Em primeiro lugar, os antigos achados constituídos por materiais líticos epigrafados que 

carecem de enquadramentos em termos de contexto arqueológico. E, em segundo, as coleções 

provenientes de sítios arqueológicos, estudados de forma sistemática que recorrem à metodologia de 

inventario arqueológico. As coleções desta instituição são diversas, desde peças de cerâmica que são 

utensílios domésticos ou não, materiais líticos e de ferro dos períodos Paleolítico à Idade do Ferro. 

 

1.2. Caracterização do Serviço Educativo 

Este serviço desenvolve os trabalhos de intermediações às comunidades e às escolas, 

proporcionando contactos com as peças do museu. As ações desenvolvidas pelo Serviço Educativo vão 

desde o acolhimento dos visitantes, visitas orientadas, oficinas de educação artística, oficinas de 

simulação das escavações arqueológicas e outras atividades para outros públicos. As programações 

são feitas segundo as especificidades das atividades, respeitando os critérios de idade, grau de 

                                                           
1 Isabel Silva, «O museu – lugar de encontro com a História de uma região» in Museologia.pt – dossier museus e arquitectura, ed. instituto dos 

museus e da conservação, nº1, Maio, 2007, p. 112. 

Carlos Guimarães e Luís Soares, «Projecto de Arquitectura e integração urbana» in Museologia.pt – dossier museus e arquitectura, ed. instituto 

dos museus e da conservação, nº1, maio, 2007, p. 111-116. 
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escolaridade, objetivo da visita, grupos organizados de instituições superior, secundário ou básico, 

associações culturais e sociais, grupos com necessidades especiais. Também é disponibilizado apoio a 

docentes e acompanhantes de grupos, com preparação de visita e disponibilização informação e fichas 

formativas online. No seguimento desta última ideia, a biblioteca do museu também disponibiliza para 

consulta algumas obras em CD/DVDs que incidem sobre a Arqueologia e o Património local, regional e 

nacional. 

 

1.3. Área de intervenção e problemática: justificação da integração no contexto 

de estágio  

Este projeto aborda essencialmente as questões da Educação de Adultos e da Intervenção 

Comunitária, tendo como área de intervenção a comunidade mais adulta/envelhecida de algumas IPSS 

de Braga. 

O aumento da esperança de vida, associado aos fatores demográficos (aumento da população 

idosa e diminuição da natalidade) e ao avanço da medicina, são alguns dos fenómenos que mais têm 

vindo a caracterizar a sociedade (Paúl & Ribeiro, 2012). Logo, é possível dizer-se que o envelhecimento 

é um processo que é complexo, uma vez que não é só um processo demográfico, como também é um 

processo sociocultural. E, por isso, entenda-se que o processo educativo não deve terminar nas 

primeiras fases da vida, nem tampouco reduzir-se ao tempo laboral, pois, a educação é um ‘processo 

permanente’, onde o sujeito deve ter a oportunidade de continuar a formar-se e a interessar-se pelas 

questões que afetam a sua vida quer a nível individual, quer a nível coletivo. 

À intervenção comunitária associa-se uma dinâmica de trabalho participativo e colaborativo que 

tem por base a discussão da realidade e a procura de soluções alternativas. Por sua vez, estas surgem 

a partir de uma necessidade ou problema social sentido (consciente ou não) pelas comunidades no 

qual se pretende intervir, numa tentativa de transformação da realidade, respondendo a essas mesmas 

necessidades. Assim, pressupõe-se um conjunto de procedimentos como o diagnóstico de 

necessidades, plano de atividades, sensibilização e mobilização dos grupos para a resolução de 

problemas, procurando melhorar a qualidade de vida desse mesmo grupo. Partindo de um processo de 

participação individual e coletiva, a intervenção comunitária exige uma gestão participada dos sujeitos, 

baseada na auto e co-responsabilização e no desenvolvimento de confiança entre todos os 

intervenientes. O público-alvo participa ativamente no processo valorizando e enriquecendo as suas 

capacidades e competências de reflexão e ação, desenvolvendo a sua autonomia e auto-suficiência 

face aos problemas decorrentes da prática quotidiana. Assim, a intervenção educativa com adultos 
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idosos não deve ser imposta nem obrigada, uma vez que o sujeito deve decidir livremente a 

possibilidade de reconhecer e refletir sobre as suas experiências, partilhando-as com as outras 

pessoas. Desse modo, vão-se relacionando e acumulando novos conhecimentos para poder avançar no 

seu crescimento e/ou realização pessoal. Foi o facto de sentirmos de perto as necessidades que 

muitos indivíduos adultos e idosos têm em fase não ativa, o tomarmos conhecimento de alguns dos 

problemas com que este público se debate com o seu tempo livre, o conhecermos o papel crucial dos 

museus na mudança educacional e o não podermos imaginá-los à margem das transformações nas 

vidas destas pessoas que nos levou a implicar neste projeto adultos e idosos de várias IPSS. 

Os motivos enunciados, aliados ao facto de enquanto estudante da Licenciatura em Educação 

e do Mestrado em Educação, Educação de Adultos e Intervenção Comunitária (com a responsabilidade 

acrescida numa consciência crítica em relação a este tipo de problemática) sentir vontade de dar um 

contributo no sentido de reverter a situação, constituíram a génese deste trabalho. Decidiu-se, então, 

atuar no campo da educação de adultos e intervenção comunitária por considerarmos que a 

implementação de um projeto adequado, numa perspetiva de educação permanente, podia ser um 

factor decisivo para o desenvolvimento, o sucesso e a inserção na comunidade. Do ponto de vista 

social, a exclusão social é uma perda de oportunidades de desenvolvimento de uma sociedade ao 

provocar segregação, fratura social, conflitualidade social e inclusivamente produzir efeitos 

demográficos como migrações, descida da natalidade, entre outros (EPAN Portugal, 2015). Do ponto 

de vista económico, o facto de certas frações da população não participarem nas organizações 

produtivas é uma perda em termos de potencial de desenvolvimento das populações. Do ponto de vista 

da democracia, dissipa-se o princípio da igualdade, a garantia dos direitos fundamentais e o princípio 

da participação cidadã. E, são sobretudo, estes indivíduos que estão mais sujeitos a uma exclusão 

social. A luta contra este fenómeno implica a participação destas pessoas mais idosas na busca de 

respostas adequadas, com respeito pela sua dignidade, interesses e aspirações. Logo, trata-se de um 

trabalho conjunto e personalizado, que deverá contribuir para o aumento da sua autoestima e o reforço 

da sua capacidade de construir um projeto de vida próprio.  

O trabalho do Educador, enquanto profissional do trabalho comunitário, é conhecer 

aprofundadamente o contexto, respeitar as suas especificidades, valores e costumes, para uma melhor 

e adequada intervenção. No final do projeto, deseja-se a educação individual e coletiva das pessoas 

envolvidas, para que sejam capazes de resolver problemas e mobilizar ações que possam transformar 

a realidade e a sua própria vida. 
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A intervenção comunitária, cada vez mais necessitada, ocorre nos mais distintos contextos, 

pelo que, o museu foi o local escolhido para implementação do presente projeto de intervenção. Para 

que a ação realizada neste espaço proporcionasse o desenvolvimento da qualidade de vida de cada 

pessoa, bem como, uma melhor acessibilidade a este tipo de instituição sensibilizou-se os grupos para 

aspetos como por exemplo, atividade física, relações interpessoais, etc., dando assim um novo sentido 

à vivência dos seus tempos livres. Segundo Antunes (2008: 84-85) a educação e a intervenção 

comunitária tornam uma comunidade capaz de resolver os seus problemas, determinando o seu 

desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida, contribuindo para a melhoria do bem-estar e da 

qualidade de vida. 

 

[…] uma intervenção baseada na participação da comunidade, ou seja, um processo interactivo de 
conquista de autonomia por parte das populações que tomando consciência das suas próprias necessidades 
e rentabilizando as suas capacidades e recursos tomam a iniciativa de um processo de promoção das suas 
condições de vida. Participar, significa por parte da comunidade: tomada de consciência espontânea e/ou 
suscitada dos próprios problemas e interesses, compreensão da realidade e das situações-problema, 
organização, cooperação e responsabilidade, implicação e espírito de iniciativa na resolução dos problemas 
e promoção da qualidade de vida. Esta participação e co-implicação (envolvimento) da comunidade é 
entendida como uma variável constante ao longo de todo o projecto de intervenção, desde os momentos 
iniciais de elaboração do diagnóstico de necessidades até à concretização/implementação e avaliação do 
projecto, passando, também, pelo seu controlo e gestão. 

 

Garantindo a motivação, o dinamismo e a participação de cada membro da comunidade 

consegue-se a construção de um projeto comum autónomo e integrador. Porque “todos e cada um 

contribuem para a criação de sinergias (valores, atitudes e práticas) promotoras das mudanças sociais” 

(Antunes, 2008: 91). Em última análise, falamos assim, de uma educação informal e não formal que 

como estrutura descentralizada e conduzida pelos participantes tem como principal objetivo a 

valorização dos saberes e dos prazeres dos indivíduos. 

Pois bem, se no decorrer da Licenciatura em Educação e do Mestrado em Educação, na 

especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária são adquiridas competências para 

desenvolver um trabalho de educação de adultos e de intervenção comunitária, devemos, enquanto 

profissionais, ter competências para diagnosticar situações sociais, económicas e culturais em que 

sejam evidentes as componentes de educação e formação; podemos e devemos intervir enquanto 

educadores, formadores e animadores tendo como base os saberes científicos adquiridos e os métodos 

e as técnicas tendo em conta os contextos e os problemas; conceber modelos de intervenção, planos e 

dispositivos de educação e formação e competência de dirigir programas, projetos e ações. Neste 

sentido, com o projeto “educar públicos adultos e seniores no museu” pretendeu-se consolidar todas 

as aprendizagens e competências que haviam sido adquiridas. São, por isso, aplicados métodos e 
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técnicas de educação de adultos, de animação e intervenção comunitária ao mesmo tempo que se 

desenvolve uma investigação no âmbito da educação de adultos e intervenção comunitária. Pretende-

se, ao mesmo tempo, fazer um aproveitamento das experiências e histórias de vida do público para 

qual o projeto está direcionado, visto que os adultos e idosos são portadores de uma experiência que 

os distingue das crianças e dos jovens. Esse aproveitamento passa por adequar as atividades de 

acordo com os seus interesses, nomeadamente, áreas ou conteúdos que possam dominar. Nesse 

sentido, é importante adaptar a educação e a formação às necessidades e expetativas do 

formando/adulto. De facto, é preciso deixar de lado a conceção de que o tempo de aprender é apenas 

na infância e deve-se alimentar a ideia de que uma educação e formação contínua e permanente são 

necessárias para o desenvolvimento do ser humano. Sem ela estagnaríamos no tempo e não seríamos 

capazes de acompanhar a evolução da sociedade.  

 

1.4. Caracterização do público-alvo 

O público-alvo do projeto “educar públicos adultos e séniores no museu” abrange homens e 

mulheres que residem em Lares e Centros de Dia e/ou frequentem Associações Culturais e Sociais da 

área de Braga. Da aplicação do inquérito por questionário (ver Anexo 1) resultou na composição de 4 

grupos, entre 8 a 10 elementos. Pretendeu-se desenvolver uma breve caracterização sociodemográfica 

do grupo de adultos idosos, atendendo às variáveis relativas à idade, sexo, naturalidade, estado civil, 

escolaridade e profissões, entre outras. Atendamos aos próximos gráficos. 

 

Gráfico 1 – Género do público-alvo 
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No seu todo, o grupo tem 37 elementos, não obstante este número ter oscilado ao longo do 

período em que decorreu o estágio. Do sexo feminino há 18 pessoas, representando 48,6% e do sexo 

masculino há 19 pessoas, correspondendo a 51,4%. 

 

Gráfico 2 – Idade do público-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da observação do gráfico 2, verifica-se que as idades são compreendidas entre os 40 e 

90 anos, sendo que a média de idades é de 71,43 anos. 

 

Gráfico 3 – Naturalidade do público-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Quanto à naturalidade, são diversas as proveniências, contudo, a maioria é de Braga 

representando 73% dos inquiridos, ou seja, 27 indivíduos. 

 

 

Gráfico 4 – Motivos para frequentar a instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ida para a instituição deve-se sobretudo, para assegurar as necessidades de carinho, 

companhia e conforto. Vê-se 72,97% dos inquiridos, o que corresponde a 27 indivíduos, apontar essa 

necessidade como a mais importante na decisão de frequentar a instituição em que estão. De seguida, 

24,32% dos inquiridos (9 indivíduos) afirmam que assegurar as necessidades básicas de alimentação é 

a segunda prioridade para estarem a frequentar a instituição. Apenas uma pessoa (2,7%) indica que o 

motivo pelo qual está a frequentar a instituição é para assegurar as necessidades básicas de higiene e 

saúde. 

Seja qual for o motivo, todos eles são relevantes nesta faixa etária, uma vez que estas pessoas 

têm em comum, sobretudo, a sua situação de não ativo, de reforma, doença e/ou viuvez, por isso 

necessitam de colmatar estas principais carências. 
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Gráfico 5 – Estado civil do público-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao estado civil, há igualmente uma diversidade. No grupo de inquiridos há 

15 elementos casados (40,54%), não muito longe deste número estão 13 elementos viúvos (35,14%). 

Numa minoria apresentam-se 7 pessoas solteiras (18,92%) e 2 divorciadas (5,41%). Pelos dados 

apresentados é possível mensurar o elevado número de indivíduos que nesta fase, o mais provável é 

estarem propensos ao isolamento e privados de relações significativas. Alguns já viram o seu cônjuge 

falecer, e outros que nunca casaram tenderão a ver as suas redes relacionais cada vez mais 

diminuídas. 

 

Gráfico 6 – Habilitações literárias do público-alvo 
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Em relação ao nível de habilitações literárias, como é possível perceber, os níveis dos 

inquiridos, prendem-se, na maioria, ao 1º ciclo, 56,8% corresponde a 21 indivíduos com o 4ºano, e 

16,2% corresponde a 6 indivíduos com o 2ºano. Posto isto, no grupo de inquiridos predomina um baixo 

nível de escolaridade, em particular, a antiga 4ª classe, existindo ainda 2 casos de analfabetismo. 

Contudo, também se verifica que há alguns elementos com uma instrução mais elevada. 

 

Gráfico 7 – Categorias profissionais do público-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

As profissões desempenhadas são variadas dentro de um conjunto de categorias profissionais. 

Uma grande parte das pessoas foi trabalhadora não qualificada (43,24%) designadamente, ao nível da 

agricultura e serviço/comércio. E 29,73% dos inquiridos foram trabalhadores qualificados da indústria, 

construção e artífices. As minorias apresentam desempenhos de profissões intelectuais e profissionais 

da saúde, isto é, duas pessoas em cada grupo (professoras 5,41%) e (5,41% enfermeiras). Ou seja, na 

maioria dos casos, a atividade profissional desempenhada por estas pessoas era pouco qualificada. 

Falamos de atividades profissionais precárias, que não implicavam grande formação ou competências. 

Muitos destes indivíduos relatam terem começado a trabalhar muito cedo para garantirem alguma 

comida para a família. Tinham pouco tempo para brincar, ir à escola, aprender. Sobreviver era o 

objetivo a seguir a cada dia. O facto de esta população ter assumido profissões pouco qualificadas e 

mal remuneradas deu origem a que, na reforma, os seus rendimentos fossem também escassos, 

confirmando o facto destes adultos e idosos reformados serem uma categoria social vulnerável à 

pobreza (INE, 2002). Baixas reformas ou pensões, associadas ao acréscimo de despesas relativas à 

assistência médica e medicamentos, contribuem para que, muitos idosos fiquem apenas com 
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escassos euros, condicionando o acesso a bens de consumo, a participação na comunidade e, de 

forma mais ampla, a sua qualidade de vida. 

 

 

Gráfico 8 – Há quanto tempo estão na instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao tempo de permanência dos idosos na instituição verifica-se que a maioria dos 

indivíduos (62,2%) já está na instituição há mais de um ano. Metade dos casos (37,8%), sensivelmente, 

frequenta a instituição apenas há meses. Aqueles que já têm mais tempo de casa contam como já 

estão adaptados, mas como é uma transição difícil.  
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Gráfico 9 – Se tem dificuldade em movimentar-se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à mobilidade existem 7 elementos, uma percentagem de 18,9% que necessitam de 

apoios (bengalas, muletas e um caso de cadeira de rodas) para se movimentar, mas, como se pôde 

verificar pelo quadro acima apresentado, a grande maioria, correspondendo a 81,1%, refere não se 

sentir com dificuldades. Aliás, grande parte deles conta ainda ter autonomia para as suas atividades 

diárias. É um grupo heterogéneo nas suas experiências de vida e escolhas feitas, com um vasto leque 

de experiências que marcaram a sua vida. Na maioria dos casos institucionalizados passam os seus 

tempos livre ocupando-se com atividades dinamizadas pela instituição e, os que não são 

institucionalizados ocupam-se com as tarefas domésticas, ver televisão ou outras atividades. São seres 

marcados por histórias que foram moldando o seu percurso de vida, possuidores de experiências 

marcantes. 

À exceção de um número reduzido de indivíduos que, de forma saudável e lúdica sabem 

ocupar os seus tempos livres, como por exemplo, visitas, excursões, etc., o restante grupo não sabe de 

todo, como ocupar aqueles tempos que restam das habituais rotinas. Os que são institucionalizados 

preferem por lá ficar, a ver televisão por exemplo, ou à conversa com outros utentes. Aqueles que 

frequentam Centros de Dias ficam por casa, igualmente a verem televisão ou porque não têm 

companhia ou porque simplesmente ficar por casa é a melhor solução. Nem todos vivem sozinhos. 

Uns têm os filhos e os netos que saem logo pela manhã e voltam ao final da tarde, outros vivem 

apenas com o marido que prefere uma ida ao café do que ficar por casa. Ou seja, grande parte do 
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tempo são pessoas que estão sozinhas. No entanto esta situação não faz destes indivíduos, 

desinteressados, antes pelo contrário, mostram-se pessoas empenhadas e motivadas para aprender. 

Refira-se novamente, é um grupo bastante heterogéneo, onde podemos encontrar sujeitos mais 

ativos, mais participativos e com mais facilidade na realização das tarefas, mas ao mesmo tempo 

podemo-nos deparar com alguns menos ativos, com mais dificuldade de se exprimir ao mesmo tempo 

que demonstram mais dificuldade na realização das atividades, independentemente do seu grau de 

dificuldade. No geral, caracterizam-se pela boa disposição, alegria e vontade de viver/aprender, é um 

grupo marcado pelas características particulares de cada um mas, ao mesmo tempo, unido e com 

sentido de entreajuda. 

 

1.5. Diagnóstico de necessidades/interesses 

Tal como afirma Cunha (2000: 96), o diagnóstico “é um processo de recolha e análise de 

informação cujo resultado é a identificação das necessidades individuais do grupo, sendo esta a fase 

em que se podem configurar as bases de um plano de trabalho eficaz de desenvolvimento”. Também 

como nos refere Guerra (2002) o diagnóstico de necessidades é fundamental, porque é garantia de 

uma maior eficácia no projeto de intervenção. No fundo, é através do diagnóstico de necessidades que 

vamos orientar, articular e identificar as potencialidades, necessidades e recursos existentes para 

avançarmos com o nosso projeto de intervenção. Logo, as técnicas de recolha de dados surgem neste 

trabalho como instrumentos de aprofundamento de relações e de sustentabilidade a nível de 

conhecimento para a atuação no terreno, sendo que esta etapa se caracteriza por um trabalho 

endógeno, revelando por isso, que o diagnóstico é um instrumento de informação, de pesquisa e de 

participação de todos aqueles que possuem elementos de conhecimento sobre a realidade (Guerra, 

2002). 

Para se proceder ao diagnóstico foram utilizadas as seguintes técnicas: inquéritos por 

questionário, conversas informais com os adultos e idosos, conversas informais com a responsável do 

museu e do serviço educativo, a observação participante, a análise documental e a pesquisa 

bibliográfica. Numa primeira fase, o diagnóstico de necessidades foi organizacional. Em reunião com a 

Diretora do museu e a Acompanhante de estágio chegamos à conclusão de que o público-alvo deste 

estágio seria os adultos e idosos. À conversa vieram à tona exemplos de atividades passíveis de serem 

executadas com este tipo de público e, atividades que já faziam parte do Programa de Atividades do 

Serviço Educativo 2014/2015 do museu que requeriam alguns ajustes. É preciso salientar que este 

plano de atividades foi elaborado a par do plano de atividades do próprio museu, assim como, tendo 



 

18 

em atenção as atividades que já seriam realizadas nas instituições. O plano de atividades de estágio 

pretendeu ser um forte complemento, correspondendo aos objetivos definidos, tendo em conta os 

interesses e expetativas do público-alvo. Em comum, estão as linhas de orientação de procurar 

proporcionar momentos e experiências saudáveis, ativas e adequadas às carências dos adultos idosos. 

O conteúdo desta primeira reunião resultou no quadro que se segue, à qual se denomina por a análise 

SWOT. O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças (Strengths), 

Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). A análise de SWOT é 

uma forma muito eficaz de identificarmos as forças e fraquezas num ambiente interno, e de examinar 

as oportunidades e as ameaças que a instituição enfrenta (ambiente externo). 

 

Quadro 1 – Análise Swot 

Forças Fraquezas 

- Diversidade de contextos e recursos. 

- Capacidade de trabalho. 

- Conhecimentos teóricos adequados à prática. 

- Dificuldade de integração do público-alvo. 

Oportunidades Ameaças 

- Dar a conhecer as potencialidades do Museu. 

- Desenvolver competências educativas nos 

adultos idosos. 

- Estigmatização da instituição. 

- Incapacidade de gestão de tempo 

adequadamente. 

- Indiferença à apropriação de conteúdos e 

atitudes essenciais para atingir os resultados de 

aprendizagem do público-alvo. 

 

Num segundo momento, após a constituição dos grupos de trabalho, e de forma, a completar 

informações recorreu-se às conversas informais e à observação participante e não participante. A 

observação participante e não participante possibilitou observar a interação entre os idosos, entre os 

idosos e as colaboradoras (tanto nas suas instituições como no museu) assim como também os gostos 

e os interesses do público-alvo, cuja informação se pode retirar a partir das notas de campo e/ou dos 

registos em grelhas de observação.  

Assim, na primeira visita ao museu – a qual incidiu em conhecer os vários espaços do museu, 

nomeadamente, as suas exposições permanentes nas 4 salas proporcionando o contacto direto com o 
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espólio arqueológico – após uma explicação cuidada dos objetivos da investigação e da obtenção do 

consentimento informado dos sujeitos para nela participarem, solicitámos o preenchimento de um 

inquérito por questionário com o objetivo de fazer uma caracterização sociodemográfica do grupo. O 

preenchimento do questionário foi antecedido de uma conversa, mais ou menos informal, na qual foi 

explicado o seu objetivo: fazer o levantamento dos interesses, motivações, necessidades e expectativas 

dos elementos do grupo para, a partir do conhecimento daí resultante, planificar o projeto de forma 

cuidada e consentânea ao diagnóstico efetuado. Averiguamos que estas pessoas dão muita 

importância à ocupação dos seus tempos livres, no entanto, não o especificam como ou com o quê. E 

muito provavelmente ou simplesmente porque não sabem como. Na sua maioria, os indivíduos 

concordavam com a importância que este tipo projecto tinha para o seu dia-a-dia, mas motivo atrás de 

motivo tentavam procurar uma justificação para não participarem. Quando questionados pela razão 

que os leva a não procurar este tipo de ocupação junto de alguma instituição que o desenvolva estes 

justificam que é pelo facto de terem de pagar uma mensalidade, razão que os leva a terem uma vida 

mais sedentária já que as suas reformas não chegariam para cobrir mais esta despesa. Contudo, 

outros testemunhos demonstram que ainda perdura a ideia de que os mais velhos já não aprendem. 

Apesar de tudo, e ao contrário do que se esperava, muitos foram aqueles que se mostraram 

disponíveis e bastante entusiasmados em participar. Desde logo, começaram por referir aquilo que 

mais gostavam de fazer e sobretudo aquilo que mais gostariam de aprender. É notável o interesse que 

algumas pessoas de idade nutrem pela aprendizagem no sentido de que nunca é tarde para aprender. 

Uns com mais capacidades do que outros mas todos interessados em aprender algo de novo e 

sobretudo algo que possam reportar para os seus tempos livres. De um modo geral, pode dizer-se que 

os idosos gostam muito de passear e andar a pé, de conviver, de alguns jogos de mesa, de cantar 

canções populares e de relembrar costumes antigos, contando as suas histórias pessoais. 
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97,3% 

2,7% 

Importância da ocupação dos tempos livres 

Sim

Não

Gráfico 10 – Importância da ocupação dos tempos livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo do instrumento de diagnóstico – inquérito por questionário – as respostas dadas à 

pergunta Considera importante a ocupação e a promoção dos tempos livres? foram que sim (97,3%), à 

exceção de uma pessoa (2,7%). 

 

Gráfico 11 – Costuma participar nas atividades promovidas pela sua instituição? 

 

À questão Costuma participar nas atividades que são propostas pela respetiva instituição? 

Houve uma pessoa que respondeu que não (2,7%) a mesma que anteriormente respondeu que não 

97,3% 

2,7% 

Costuma participar nas atividades promovidas pela sua instituição? 

Sim

Não
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considerava importante a ocupação dos tempos livres. Os restantes indivíduos responderam 

afirmativamente. Por último, expõem-se os gráficos que mostram as escolhas do grupo em relação às 

atividades que foram desenvolvidas. Tinham quatro ateliers à escolha, nomeadamente, o atelier de 

expressão artística, o atelier de (in)formação, o atelier de desenvolvimento interpessoal e o atelier de 

educação física. Podiam assinalar o(s) atelier(s) em que queriam participar. 

 

Gráfico 12 – Atelier de desenvolvimento Interpessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi o atelier de desenvolvimento interpessoal que cativou mais o público-alvo, e por isso, 33 

indivíduos, equivalendo a 89,2% do grupo assinalou que queriam participar, restando apenas 4 

elementos (10,8%) que não optaram por este atelier. É óbvio que dentro do atelier de desenvolvimento 

interpessoal, as atividades que foram referidas que podiam ser passíveis de se concretizar foram: 

convívios, comemoração de datas festivas, como por exemplo, o dia S.Martinho ou o Carnaval. Nesta 

fase inicial, o grupo propôs ainda que acrescentássemos a este atelier, algumas visitas externas ao 

museu, no entanto, mais ou menos com o mesmo carácter de exposição. 
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Gráfico 13 – Atelier de expressão artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O atelier de expressão artística foi o segundo atelier com mais escolhas por parte do público-

alvo. Foram apenas 6 pessoas (16,2%) que não assinalaram este atelier, enquanto 83,8% (31 pessoas) 

escolheram participar. Também este atelier despertou algum interesse aos elementos do grupo, uma 

vez que as atividades apresentadas consistiam em diversos trabalhos manuais, como por, modelação 

de barro, reciclagem ou construção de mosaicos romanos, sendo um exercício que muitas pessoas em 

princípio gostam de fazer. 

 

Gráfico 14 – Atelier de (In)formação 
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O atelier de (in)formação pareceu um pouco estranho aos adultos e idosos, na medida, em que 

olharam para as atividades apresentadas como alguma coisa que pudesse ser difícil intelectualmente. 

De facto, aqueles que apresentam poucas habilitações literárias foram os que mais ficaram inquietos e 

expuseram mais dúvidas sobre o que efetivamente se pretendia desenvolver neste atelier. As atividades 

apresentadas foram as seguintes: realização/participação de pequenas palestras/debates/ações de 

formação e visualização de CDs/DVDs – documentários. Então, também neste atelier alguns 

elementos do grupo propuseram a visualização de filmes portugueses. Todavia, mesmo com alguma 

apreensão o grupo ficou curioso com a concretização deste atelier. 

 

Gráfico 15 – Atelier de educação física 

 

 

 

 

 

 

 

O atelier de educação física foi, enfim, o atelier que as pessoas menos assinalaram que 

queriam participar (43,2%). Sem muita surpresa, uma vez que quase metade do grupo eram senhoras, 

e as senhoras ficaram logo muitas apreensivas quando se começa a falar em desporto. Foi preciso um 

pouco mais de tempo para explicitar melhor o que é que poderíamos fazer em concreto. Assim, as 

atividades que se apresentaram foram as seguintes: sessões de caminhada, de relaxamento e jogos 

tradicionais de exterior. 

1.6. Finalidade e objetivos de investigação e intervenção 

Com base na realidade analisada, e partindo das necessidades, motivações, interesses e 

gostos dos adultos e idosos, definiram-se os objetivos da intervenção, tendo o projeto como finalidade a 
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promoção do envelhecimento ativo e a inclusão social. Os objetivos são coerentes com a finalidade do 

projeto, tanto os gerais como os específicos. 

Os objetivos gerais “descrevem as grandes linhas de trabalho e não são, geralmente expressos 

em termos operacionais” (Guerra, 2002: 163). Já os objetivos específicos “exprimem os resultados 

que se espera atingir e que detalham os objectivos gerais” (Guerra, 2002: 164). Nesse sentido, os 

objetivos delineados para a presente intervenção foram os seguintes. 

 

Objetivos gerais: 

 Fidelizar o público-alvo. 

 Contribuir para o aumento da qualidade de vida e bem-estar dos adultos e dos idosos. 

 Educar para a importância do contacto com o património cultural local. 

 Promover a convivência intergeracional. 

 Integrar os adultos e idosos num processo de educação ao longo da vida. 

 

Objetivos específicos: 

 Criar e dinamizar os ateliês. 

 Potenciar o museu como espaço para estabelecer relações, conviver e desenvolver 

trabalho conjunto, facilitando a adaptação e integração dos indivíduos. 

 Promover as relações interpessoais do público adulto e idoso, proporcionando-lhes o 

contacto com novas experiências. 

 Permitir que o público se consciencialize dos comportamentos adequados a um 

envelhecimento ativo e das atitudes que permitam um posicionamento mais correto para 

com este processo. 

 Sensibilizar os adultos idosos para a importância de bons hábitos culturais e educativos, 

valorizando as suas capacidades, saberes e experiências. 

 Estimular a imaginação, a criatividade e a curiosidade nos adultos e idosos através de 

atividades no âmbito da expressão artística, de atividades físicas, cognitivas, formativas, 

entre outras. 

 Desenvolver a autoestima e autoconfiança a partir de atividades a nível físico, cognitivo 

e/ou lúdico. 

 Despertar a autonomia e a participação ativa do público para a consciencialização dos 

diferentes papéis sociais através de atividades formativas e de sensibilização. 
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Capítulo II 

Enquadramento teórico da problemática de estágio 

Neste capítulo serão apresentadas algumas conceções teóricas dentro da área da problemática 

do estágio curricular que fundamentam e sedimentam a intervenção. As conceções teóricas exploradas 

foram: envelhecimento e envelhecimento ativo; educação de adultos e educação permanente; 

caracterização dos museus e sua função socioeducativa e, por fim, a animação sociocultural.  

2.1. Envelhecimento: particularidades 

O fenómeno social do envelhecimento demográfico não é uma problemática recente. Apesar 

desta problemática do envelhecimento não ser recente, a preocupação com este problema social 

exalta-se nos últimos séculos (XIX e XX) com o aumento da esperança média de vida e a melhoria do 

estado de saúde das pessoas idosas e as baixas taxas de natalidade (Jacob, 2007). Desde os anos 60 

do século XX, que se tem verificado um aumento progressivo da população idosa nos países mais 

desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Este é um fenómeno que ocorre devido a dois fatores em 

simultâneo. Como já foi anteriormente referido, por um lado, verifica-se um aumento da esperança 

média de vida e, por outro lado, um decréscimo das taxas de fecundidade. 

Ao longo do processo de envelhecimento, “as capacidades de adaptação do ser humano vão 

diminuindo, tornando-o cada vez mais sensível ao meio ambiente que, consoante as restrições 

implícitas ao funcionamento do idoso, pode ser um elemento facilitador ou um obstáculo para a sua 

vida” (Jacob, 2007: 3). Posto isto, são indivíduos com fragilidades, uma vez que, vão perdendo 

faculdades motoras e cognitivas e surgindo doenças. Há ainda que ressalvar que esta nova fase da vida 

é marcada pela alteração dos papéis profissionais e sociais. Estas pessoas passam uma vida inteira a 

trabalhar e de repente vêm-se sem nada para fazer, sentindo-se muitas vezes inúteis e isoladas do 

resto da sociedade. Podemos inclusive, assistir diariamente nos noticiários que a condição em que 

muitos idosos atualmente vivem não é compatível com uma existência digna. Numa sociedade dita 

democrática, importa que as condições de vida de toda a população estejam garantidas, 

nomeadamente nos domínios da educação, saúde, habitação e proteção social. 

O envelhecimento do ser humano é um processo universal e gradual. De acordo com Assis 

(2005) trata-se de uma experiência diversificada entre os indivíduos, para a qual aflui uma pluralidade 

de fatores de ordem genética, biológica, social, ambiental, psicológica e cultural, sendo que, na opinião 

do autor, não existe uma correspondência linear entre a idade cronológica e idade biológica. 

Envelhecimento ativo é definido segundo a Organização Mundial de Saúde como um processo em que 

se otimizam as oportunidades para a saúde, participação e segurança, de modo a realçar a qualidade 
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de vida à medida que as pessoas envelhecem (OMS, 2005, cit. in Assis, 2005). Também Fontaine 

(2000: XV) considera que o envelhecimento não é um processo homogéneo, com normas definidas e 

iguais em todas as pessoas, porque “nem todos os nossos órgãos e funções psicológicas envelhecem 

ao mesmo ritmo. Algumas pessoas mostram-se resistentes ao envelhecimento, chegando mesmo a 

demonstrar melhor desempenho com a idade, ao passo que outras declinam ao sofrerem um processo 

patológico”. 

 

Envelhecer pressupõe alterações físicas, psicológicas e sociais no indivíduo. Tais alterações são naturais e gradativas. É 
importante salientar que essas transformações são gerais, podendo se verificar em idade mais precoce ou mais 
avançada e em maior ou menor grau, de acordo com as características genéticas de cada indivíduo e, principalmente, 
com o modo de vida de cada um. (Zimerman, 2000: 21). 

 

É difícil definir ao certo a idade da velhice, uma vez que, esta se relaciona com factores 

psicológicos, sociais, idade da reforma, pelo que vários autores tentam estabelecer uma idade a partir 

da qual o fenómeno começa a verificar-se. Conforme considera Simões (1990) o início da velhice 

ocorre a partir dos 65 anos. Para a Organização Mundial de Saúde (2005), a velhice refere-se ao 

período compreendido entre os 65 anos e a morte. Assim sendo, e segundo Ladishas (1994) o 

envelhecimento é a perda progressiva e irreversível da capacidade de adaptação do organismo às 

condições do ambiente e, de acordo com Fernandes (2002) o envelhecimento é um processo 

caracterizado por um conjunto complexo de factores fisiológicos, psicológicos e sociais específicos de 

cada indivíduo. Na perspetiva de Schroots e Birren (1980, cit. in Fonseca, 2006: 55), o processo de 

envelhecimento pode ser explicado tendo em conta três componentes. Por um lado, temos a 

componente biológica em que o processo de envelhecimento é bem visível devido às diferenciadas 

mudanças fisiológicas que ocorrem no indivíduo, assim como, às doenças que começam a surgir ou a 

agravar-se. Isto é, 

 

O envelhecimento manifesta-se quer pelo declínio da integridade funcional de um órgão, tecido ou células 
particulares, quer de modo inespecífico pela falha de cooperação entre componentes biológicos, quer ainda 
pelo aumento, com a idade, da associação entre funções que causam instabilidade dinâmica. (Fonseca, 
2006: 59) 

 

Então, o envelhecimento não é apenas uma questão biológica, é, também, uma questão social. 

O modo como a sociedade encara o envelhecimento torna-se importante para entender e vivenciar esta 

nova fase e ciclo de vida, até porque a forma como as pessoas aprendem a lidar com a velhice irá 

influenciar todo este processo, dado que, para algumas pessoas, quer jovens, quer idosos, o 

envelhecimento é ainda encarado como um quadro sombrio cheio de cores negras e sentimentos 
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negativos (Oliveira, 2008). É fundamental compreender que “as pessoas idosas contribuíram para o 

desenvolvimento da sociedade, honraram seus compromissos, lidaram com as dificuldades inerentes 

ao acto de viver e, apesar de tudo, continuam a viver” (Fonseca, 2006: 60) e, por vezes, esses 

esforços não são tidos em conta nesta nova fase da vida. De um momento para o outro, o então idoso 

vê-se sem nada para fazer, é confrontado com a alteração do seu papel social no meio familiar, no 

trabalho e na sociedade fazendo com que se sinta inútil e um fardo para a sociedade que integra 

sendo, por isso, descartado de uma sociedade que ajudou a construir. 

A todo o processo de envelhecimento estão, igualmente, inerentes perdas que podem ir desde 

a condição económica ao poder de decisão, da independência e da autonomia (Zimerman, 2000). A 

confrontação com todas estas alterações faz com que os próprios idosos se tornem vítimas do seu 

pensamento, visto que, se deixam influenciar de forma negativa por todas estas alterações, não 

visualizando aquilo que esta nova fase da vida lhes pode trazer de bom. Logo, o trabalho com os idosos 

deve ser, no sentido de estes valorizarem o seu passado e as experiências adquiridas, pensando em 

formas para aproveitar esta nova fase de vida, pois “para os velhos fica o direito de lutar, reivindicar, 

discutir, posicionar-se e ser um modelo positivo de velhice para os jovens, mostrando como pode ser o 

seu futuro” (Zimerman, 2000: 27). Para além das alterações fisiológicas e da questão social inerentes 

ao processo de envelhecimento, o mesmo traz, concomitantemente, uma série de mudanças 

psicológicas que afetam a adaptação do indivíduo a esta nova fase da vida. São alguns exemplos a 

dificuldade de adaptação a novos papéis, a falta de motivação, depressões, alterações psíquicas, baixa 

auto-estima (Zimerman, 2000). É muito importante que se introduza novos conceitos e formas 

diferentes de viver para que a adaptação a esta nova realidade seja flexível e aprazível. Os idosos 

devem encarar “a velhice como um tempo de experiência acumulada, de maturidade, de liberdade 

para assumir novas ocupações e até mesmo de liberação de certas responsabilidades” (Zimerman, 

2000: 25). 

Resumidamente, “mesmo quando se parte de uma perspetiva biológica é inevitável […] 

integrar variáveis psicológicas e sociais do ambiente do indivíduo na explicação do processo de 

envelhecimento” (Paúl, 2005: 29). Este é um processo complexo e “um processo temporal cuja base 

genética e ambiental potencia, positiva ou negativamente, os resultados finais em termos do modo 

como cada um envelhece” (Paúl, 2005: 38). 

Atualmente vive-se sob a égide do aumento da esperança média de vida, para a qual muito 

tem contribuído os avanços tecnológicos, científicos e sociais, provocando, assim, um progressivo 

envelhecimento da população. Por isso, os estados ocidentais veem como um dever proporcionar aos 
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mais idosos uma vida digna, com conforto, segurança e assistência. O adulto idoso é um indivíduo que 

durante longos anos, contribuiu com o seu trabalho para o crescimento e bem-estar da sociedade, pelo 

que, deve ser acarinhado e respeitado (Cunha, 1995). 

O envelhecimento também é uma realidade predominante no nosso país e torna-se num tema 

bastante preocupante. Estamos perante uma população cada vez mais envelhecida que necessita de 

se ver valorizada. Com efeito, os adultos idosos de hoje vivem mais tempo, mas é imprescindível que 

vivam com qualidade, integrados na sociedade e na família, com garantias de meios de subsistência e 

apoios necessários. Ou seja, é necessário “dar vida aos anos e não apenas anos à vida” (Paúl & 

Ribeiro, 2012: 71). Evidentemente que não é possível, nem é desejável negar a existência dos 

problemas que estão associados ao envelhecimento (por exemplo, perda da capacidade de adaptação 

e diminuição da funcionalidade), porém, o advento de uma perspetiva positiva à volta do 

envelhecimento conduz à ideia de que a melhor forma de prevenir os problemas do envelhecimento é 

focar a atenção na valorização das forças das pessoas mais idosas e promover mudanças positivas no 

sentido de uma adaptação cada vez mais bem-sucedida. A maioria das pessoas idosas são 

caracterizadas “como tendo um poder de iniciativa limitado e dificuldade em abraçar novos projetos” 

(Fonseca, 2006: 28), e esta é uma realidade que tem que ser contornada. Ser velho não significa 

morrer; depois de uma vida plena e a lutar para o bem da sociedade, estas pessoas também merecem 

usufruir daquilo que ajudaram a construir. Para tal, é preciso desenraizar da mentalidade das pessoas 

que ser velho não é ser um fardo e um inútil. O idoso, enquanto cidadão, é detentor de uma grande 

sabedoria e experiência de vida que se pode tornar numa mais-valia para a resolução de dificuldades 

na comunidade que integra. 

O conceito de idoso sofreu alterações ao longo dos tempos. No século XVIII, considerava-se 

velho um indivíduo com 30 anos e no século XIX, aos 40 anos já era considerada uma idade avançada. 

O aumento da esperança média de vida fez com que o conceito de ‘velhice’ fosse reformulado. 

Também a evolução demográfica e sociológica da família fez com que o estatuto de idoso fosse 

alterado. Assim, nas sociedades de outrora, os idosos eram portadores de grande prestígio, não só por 

serem poucas as pessoas a atingirem idades avançadas, mas também por serem os únicos detentores 

e transmissores do conhecimento às futuras gerações. Saliente-se também que o termo velhice ou 

envelhecimento forma-se histórica e culturalmente, ou seja, é uma ‘ficção social’ (Gonçalves & Oliveira, 

2010: 27), ou uma construção social. De acordo com Giddens (2005: 145)  

 

Os idosos nas sociedades modernas tendem a ter um estatuto inferior e menos poder do que o que sucede 
nas culturas pré-modernas. Nessas culturas, como nas sociedades não-ocidentais hoje (como a Índia ou a 
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China) acreditava-se que a velhice trazia sabedoria, e as pessoas mais velhas de uma comunidade eram 
amiúde os verdadeiros núcleos de decisão.  

 

Se antes a velhice era encarada como sinónimo de sabedoria e experiência de vida, nos dias 

de hoje, perdeu credibilidade aos olhos das gerações mais jovens. Nos tempos que correm, é dada 

primazia à juventude enquanto se desfavorece os adultos idosos, sobretudo, aqueles que já não estão 

no ativo, levando a que estes se sintam diminuídos relativamente aos seus valores, à sua dignidade e à 

sua afetividade. 

A reforma, que frequentemente vem com a idade independentemente da vontade da pessoa, 

muitas vezes vem retirar ao indivíduo o seu sentimento de importância e de utilidade, tendo como 

consequência a diminuição da autoestima. Nesse sentido, é necessário trabalhar para promover o 

sentimento de utilidade do idoso, bem como procurar novas fontes de satisfação, contribuindo assim 

para o aumento da sua autoestima e da sua felicidade. Socialmente, nos tempos que correm, existe 

aquela imagem muito vulgarizada de que o adulto idoso está abandonado e não tem recursos nem 

capacidades para participar em qualquer tipo de atividade. Por outro lado, também se começa a 

perceber um movimento expressivo de adultos idosos que se aceitam enquanto tal. São indivíduos que 

procuram continuar ativos na comunidade, na família ou no relacionamento com os outros, embora, 

apresentem sinais de idade avançada. Não aceitam rótulos nem a perspetiva negativa da terceira idade 

(Fernandes, 2002). É necessário, cada vez mais, contrariar a visão de que a terceira idade está 

associada à solidão, estagnação, doença, deterioração física e psicológica, viuvez e morte, uma vez 

que, estes conceitos só transportam sentimentos negativos e preconceitos sobre o envelhecimento 

(Fernandes, 2002). Cada vez mais os idosos são autónomos e independentes, levando a que seja 

decisivo entender que cada idoso é um indivíduo diferente, tem necessidades e interesses diferentes 

resultantes da vida que levou e das dificuldades com que se confrontou ao longo do seu curso de vida. 

Enquanto profissionais, “devemos levar em conta seu passado, sua bagagem, suas perdas assim como 

o seu presente, suas possibilidades, seus ganhos, seu respaldo psicossocial e económico” (Zimerman, 

2000: 35). Só desta forma se pode fazer com que cada idoso, individualmente, seja mais saudável e 

mais feliz, capaz de usar todas as suas potencialidades. No entanto, também é verdade que não se 

pode afirmar que a velhice é maravilhosa, pois a ela estão inerentes diversas perdas. Envelhecer é 

simplesmente passar por uma nova etapa de vida, é apenas mais uma experiência a juntar a tantas 

outras. 

Por envelhecimento, entenda-se o conjunto de transformações que ocorrem com o avanço da 

idade das pessoas. Logo, trata-se de um processo natural de degradação progressiva dos sujeitos, 
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sendo usualmente designado de ‘terceira idade’, resultando deste processo a interação de vários 

fatores: psicológicos, sociais e biológicos, entre outros. Sem dúvida alguma, que o envelhecimento dos 

seres humanos é um processo que existe desde sempre e, por isso, se apresenta como natural e 

contínuo em qualquer ser humano. 

Para um envelhecimento bem-sucedido é importante confrontar as mudanças que ocorrem em 

todo o processo de envelhecimento, pois “o idoso que envelhece de uma forma óptima é o que 

permanece activo, encontrando substitutos para as actividades que teve de abandonar, para as 

amizades que perdeu” (Paúl, 1997: 17-20). Ora, como Novo afirma (2003, cit. in Fonseca, 2006: 158) 

 

A avaliação positiva e aceitação de si, um sentimento de contínuo desenvolvimento como pessoa, a crença 
de que a vida pessoal é importante e significativa, o estabelecimento de relações positivas com outros, a 
capacidade para gerir a vida própria e as exigências externas com eficácia e um sentido de determinação 
face à realização de objectivos pessoais, constituem as vias de construção do Bem-Estar Psicológico e 
reflectem, naturalmente, os sentimentos de satisfação e felicidade de cada um consigo próprio, com as suas 
condições de vida sociais, relacionais, com as realizações pessoais do passado e com as expectativas de 
futuro. 

 

É, pois, fundamental dar mais ênfase a uma perspetiva positiva, onde estas pessoas possam 

ter um crescimento e desenvolvimento pessoal, encarando esta etapa da vida, de acordo com 

Fernandes (2002: 11) como 

 

Um período final dos objectivos de crescimento pessoal, estabelecidos, por vezes, na juventude de cada 
indivíduo (é nesta etapa que muitas vezes se realizam os sonhos que ficaram à espera), e também de 
sabedoria, de onde se pode tirar conhecimentos, sensatez, prudência, experiências vividas, onde podem dar 
aos mais novos conselhos para não caírem nos mesmos erros. 

 

2.2. Envelhecimento Ativo 

Quando se atinge a terceira idade é importante que o adulto idoso se mantenha ocupado, 

continue a participar na vida familiar e comunitária de forma a sentir-se útil e necessário. Por 

conseguinte, as comunidades podem contribuir para que estes indivíduos não se sintam 

marginalizados, sozinhos e isolados. Consequentemente, esse contributo verificar-se-á se existir uma 

verdadeira mudança nas mentalidades e um aumento de ações por parte dos governos, das 

coletividades, das organizações, assim como, da própria pessoa. Neste sentido é muito importante 

 

Alertar para a importância do respeito ao idoso, como alguém que tem direitos e deveres como qualquer ser 
humano. Fazem parte da nossa história, e nada existe sem um percurso histórico anterior, por isso devemos 
estar juntos a eles, entendê-los, respeitá-los e procurar soluções para os seus problemas. É essencial 
reflectir sobre alguns mitos em relação à velhice e estar ao lado dos idosos em todos os momentos. 
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Repensar o estatuto do idoso na nossa sociedade, é contribuir para a sua qualidade de vida, explorando as 
suas potencialidades e garantindo-lhes uma maior dignidade. (Martins, 2009: 348-349)  

 

Viver mais tempo implica por parte do idoso a promoção da sua própria vida, “(…) deixando de 

ser meros 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, 2012: XIII), atentando que o próprio idoso deverá ser participativo e ativo em todo este processo. 

A capacidade de interação e convívio com outras pessoas torna-se fundamental para que estes 

conquistem e mantenham os apoios sociais e garantam uma maior satisfação com as suas vidas 

(Ribeiro & Paúl, 2012). Segundo Ander-Egg (2009: 246) “o ser e existir com os demais e para os 

demais, dá sempre um sentimento de realização e plenitude à nossa existência (…). É muito bom 

manter relações com os velhos amigos, aqueles que fizeram parte da nossa existência”. Conceber um 

envelhecimento positivo ou ativo é desenvolver atitudes positivas, tais como o espírito de iniciativa, a 

criatividade, a descoberta de novos interesses e aptidões, levando ao encontro de novas fontes de 

interesse e alegria de viver, com o intuito de reforçar a auto-estima deste público, ao mesmo tempo, 

evitando o isolamento. É compreender os idosos, como adultos que são, como membros ativos e 

valorizados na sociedade, sentindo-se mais motivados para reintegrarem na vida comunitária (Pereira & 

Lopes, 2009). No seguimento das ideias anteriores, a Organização Mundial de Saúde (2005: 13) 

definiu o ‘envelhecimento ativo’ como “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”. Tal como a definição reflete, o envelhecimento ativo assenta em três grandes 

pilares: saúde, segurança e participação. A saúde é um pilar, visto ser um bem fundamental para 

qualquer pessoa e para qualquer idade, porém, assumindo um peso ainda mais importante na velhice, 

pois quando surgem ou se agravam as doenças. Este conceito, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (2005), respeita ao bem-estar físico, mental e social do idoso. Por sua vez, o conceito de 

segurança abrange “um largo espectro de questões macro que lançam um olhar crítico sobre o 

planeamento urbano e os lugares habitados, mas também atentam sobre espaços privados e o clima 

de não-violência das comunidades.” (Ribeiro & Paúl, 2012: 4), com o intuito de garantir um clima de 

paz, bem-estar e segurança aos idosos. Por último, o conceito de participação assenta no princípio da 

participação ativa do idoso na comunidade que integra. No grupo familiar, no grupo de amigos, na 

vizinhança o exercício da cidadania emerge como uma posição muito importante na vida pessoal de 

qualquer pessoa e a participação ativa em todos os contextos em que o indivíduo está integrado é uma 
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verdadeira prova de vida, portanto, o olhar crítico, a opinião e a participação de todos torna-se num 

bem comum para toda a comunidade (Ribeiro & Paúl, 2012). 

Um envelhecimento ativo pressupõe uma sensação de bem-estar e de gosto pela vida. Este 

conceito defende que estes sujeitos, para além da capacidade de estarem fisicamente ativos, precisam 

de ter um envolvimento contínuo nas questões sociais, económicas e culturais, consequentemente, 

mantendo a sua autonomia e independência. Todavia, para um efetivo envelhecimento ativo, esta 

conceção está envolvida em torno de quatro conceitos-chave: autonomia, independência, expetativa de 

vida saudável e qualidade de vida. Autonomia, uma vez que o indivíduo deve ser capaz de tomar as 

suas próprias decisões e ser responsável por elas; independência porque o indivíduo deve ser capaz de 

cuidar de si próprio, da sua saúde, da sua higiene e fazer frente aos problemas da vida diária através 

do recurso às suas competências e experiências (Ribeiro & Paúl, 2012). Por sua vez, a expetativa de 

vida saudável reporta-se ao “tempo de vida que se pode esperar viver sem precisar de cuidados 

especiais” (Ribeiro & Paúl, 2012: 3). Por fim, a qualidade de vida, pois, à medida que se envelhece 

esta é influenciada pela forma como a pessoa mantém a sua autonomia e independência (OMS, 

2005). À qualidade de vida estão inerentes a saúde física e psicológica, as relações sociais, o nível de 

dependência, bem como, as características do meio em que o sujeito se insere (Ribeiro & Paúl, 2012). 

Este crescente envelhecimento requer por parte dos idosos empenho numa aprendizagem 

permanente e participação ativa na tomada de decisão e na resolução de problemas da comunidade 

em que vive (Simões, 2006). O idoso deve ser um cidadão ativo, autónomo e participativo na vida da 

sociedade que integra. Trata-se, somente, de tornar este público mais responsável e consciente, 

munido de autonomia suficiente para participar na vida comunitária, vendo afirmados não só o 

reconhecimento e valorização das suas necessidades e interesses, aptidões e aspirações, como 

também o desenvolvimento das suas relações interpessoais, ou seja, aqui não se trata de voltar a 

sobrecarregar os mais velhos com trabalho, mas antes, contar com a sua disponibilidade, delineando-

se em conjunto as estratégias da sua participação, respeitando o ritmo, competências e capacidades 

de cada um. Estes ideais são elementos-chave do conceito de envelhecimento ativo, negam os 

estereótipos de uma conceção reducionista e tradicional dos adultos idosos como velhos e doentes, 

consequentemente, estimando a visão do envelhecimento como sendo um sucesso da humanidade.  

Sublinhe-se que nesta fase da vida há mais tempo disponível, contudo, é uma realidade que 

muitas pessoas não saibam o que fazer com ele. De facto, este é um momento propício para que os 

adultos idosos possam dedicar-se à realização de atividades que, por falta de tempo, não tiveram 

oportunidade de realizar anteriormente. Assim, é fundamental gerir bem o tempo livre, e no fundo, um 
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bom envelhecer é o assumir esta etapa da vida com as mudanças e limitações que dela decorrem. 

Aceitar a mudança, estabelecer relações familiares e sociais, prevenir doenças, manter-se autónomo e 

bem-disposto contribui para o bem-estar do idoso e, naturalmente para uma melhor qualidade de vida 

(Miranda & Banhato, 2008). 

O envelhecimento ativo é, por isso, percebido como um curso de vida, em que envelhecer não 

se inicia num ponto específico, mas “corresponde antes a um processo que se estende ao longo de 

toda a vida e em que a história individual se constrói progressivamente e se materializa em resultados 

profundamente heterogéneos e idiossincráticos” (Ribeiro & Paúl, 2012: 2). Esta nova abordagem 

baseia-se “no reconhecimento dos direitos humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de 

independência, participação, dignidade, assistência e auto-realização” (OMS, 2005: 14), apoiando, 

assim, a responsabilidade de as pessoas praticarem o exercício da sua participação em processos 

políticos, sociais e culturais, ou seja, em todos os aspetos da vida em sociedade. 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” (AEEASG, 2012: 3). Deste modo, qualquer programa que pretenda fomentar o 

envelhecimento ativo “deverá prevenir a doença e a incapacidade associada, optimizar o 

funcionamento psicológico e em especial o funcionamento cognitivo, o ajuste físico e maximizar o 

compromisso com a vida, o que implica a participação social” (Magalhães, 2011: 15). 

De acordo com Rocha (2009: 49) torna-se urgente conceber projetos adequados às 

especificidades e necessidades das pessoas idosas para que estes desenvolvam as suas “aptidões, 

capacidades e competências por meio da educação e, nomeadamente, por meio de formas de 

expressão e de comunicação que sejam suscetíveis de alargar o seu potencial humano, favorecendo, 

simultaneamente, uma maior coesão social numa sociedade livre”. Nesse sentido e no âmbito do Ano 

Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações (AEEASG), determinado para 

2012 pelo Parlamento Europeu. Os objetivos do AEEASG são: 

 

a) Sensibilizar a opinião pública para o valor do envelhecimento ativo das suas diversas dimensões 
[incluindo a intergeracionalidade] e conseguir uma posição destacada nas agendas políticas;  
b) Estimular o debate e o intercâmbio de informações e desenvolver a aprendizagem mútua entre os 
Estados-Membros e as várias partes interessadas; 
c) Propor um quadro de compromisso e de ação concreta para que a União, os Estados-Membros e as 
partes interessadas possam elaborar soluções, políticas, estratégias e iniciativas de longo prazo inovadoras, 
sustentadas e duradouras; 
d) Promover atividades de luta contra a discriminação em razão da idade, superando estereótipos e 
eliminando obstáculos, em especial quanto à empregabilidade.” (AEEASG, 2012: s/p) 
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Para a promoção de um envelhecimento ativo, Fonseca (2006: 187) propõe as seguintes 

orientações 

 

[…] Prolongar e enriquecer a actividade desenvolvida durante a idade adulta […] “Chamar” as pessoas para 
a colectividade de que são membros […] despertando um sentido de utilidade social, […]; Promover a 
ligação entre tempos livres e educação/formação (usar os primeiros para realizar a segunda), apostando 
numa educação/formação da qual se retirem efeitos visíveis e que não sirva apenas para ocupar o tempo 
de um modo descomprometido; Evitar o isolamento e promover a ligação aos outros, […] através da 
interacção, da comunicação, da relação, preferencialmente intergeracional; Estimular o treino cognitivo 
(através da aprendizagem, da arte, da cultura, praticar actividade física e cuidar da saúde (física e mental). 

 

2.3. Educação de adultos e Educação permanente 

A educação consiste num processo de humanização, que ocorre ao longo da vida e que, por 

isso, é considerada permanente. Educação no seu sentido mais amplo, extrapola a educação escolar, 

contempla outros contextos e métodos educativos englobados pela educação informal e não formal. 

Canário (1999: 11) refere a educação como “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”. Assim, 

a aprendizagem em idade adulta não é algo recente, uma vez que os adultos sempre auferiram 

aprendizagens, mesmo que em contextos bastante diferentes, tais como o local de trabalho, situações 

sociais e de lazer ou mesmo escolas e universidades. 

Até à década de 50 a educação era considerada como uma forma de preparação para a vida, 

sendo que, o designado período de vida era caracterizado pelas pessoas que se consideravam 

preparadas. Assim, a educação destinava-se apenas à fase de preparação, o que segundo Dias (2009: 

203) se devia “a um fenómeno de afunilamento mental”. Sabe-se que até meados do século XX, a 

noção de educação era seriamente associada aos processos de aprendizagem ocorridos durante a 

infância e a adolescência. Desta forma, a educação era fortemente escolar, “até aos anos 50, a 

educação escolar, tendencialmente considerava como seus beneficiários exclusivos as crianças e os 

jovens e entendia-se a si própria como sinónimo de toda a educação” (Antunes, 2001: 32). A educação 

era vista como o processo de preparação do ser humano para a vida, pelo que se pressuponha que ao 

chegar à idade adulta, todos os indivíduos já tivessem realizado o seu processo de formação. As 

poucas intervenções desenvolvidas na área da educação de adultos eram principalmente da 

responsabilidade de entidades privadas, essencialmente da paróquia, uma vez que os governos 

promoviam o ensino básico e secundário. As ações no âmbito da educação de adultos começaram por 

estar fortemente ligadas a uma necessidade de alfabetização decorrente acima de tudo do processo de 

industrialização, nomeadamente, iniciado em Inglaterra em meados do século XVIII, pecando por ser 
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excessivamente escolarizado com objetivos específicos que não envolviam diretamente o 

desenvolvimento pessoal e social do adulto. Então, os primeiros passos na educação de adultos foram 

desencadeados por transformações económicas, sociais, religiosas, políticas e culturais e as primeiras 

iniciativas foram desenvolvidas por iniciativa privada, por exemplo, os aprendizes que iam aprender 

ofícios com os mais velhos para que pudessem depois desempenhar essas funções (Barbosa, 2004). 

Sensivelmente, com o final da Segunda Guerra Mundial cresceu a necessidade dos vários 

países estarem atentos para a importância deste tipo de educação. Portanto, teve a ver com a 

necessidade de reconstruir o espaço físico e social dos países envolvidos na guerra, 

consequentemente, com a necessidade de dotar os indivíduos de capacidades e competências, ou 

seja, era entendida a educação de adultos como uma estratégia de desenvolvimento, particularmente, 

de desenvolvimento económico (UNESCO, 1949). 

É também com a primeira Conferência Internacional de Educação de Adultos – Elsinore, 1949 

– que começa a surgir efetivamente este termo no meio educativo, a educação de adultos, na qual se 

diferencia da educação escolar. E é a partir desta mesma conferência que se define que “a educação 

de adultos tem por tarefa satisfazer as necessidades e as aspirações do adulto em toda a sua 

diversidade” (UNESCO, 1949: 4). A partir deste momento é preciso consciencializar o cidadão de que 

‘educação de adultos’ não é sinónimo apenas de alfabetização. É fundamental a consciencialização de 

que o homem tem que estar à altura dos desafios da sociedade. 

Numa primeira fase, os profissionais de educação de adultos preocupavam-se basicamente 

com “o colmatar das desvantagens educativas que caracterizam certos segmentos sociais” (Bergano, 

2012: 11). Durante algum tempo as principais preocupações da educação de adultos passavam então, 

pela alfabetização e o desenvolvimento económico, ou seja, preocupações de índole fundamentalmente 

económicas e compensatórias. Progressivamente começou-se a compreender que a educação é um 

processo que se estende ao longo da vida, ao qual todos devem ter acesso independentemente da 

idade ou nível escolar. Então, a educação de adultos acaba por ser pensada como um direito dos 

cidadãos, é entendida como requisito indispensável ao avanço das sociedades modernas e 

democráticas. Contudo, agora, não era entendida só numa perspetiva simplesmente economicista, e 

logo, quantitativa, de maior produtividade e crescente rendimento, mas antes, numa perspetiva 

qualitativa de maior qualidade de vida dos indivíduos e dos povos. 
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A educação como um direito2 de todos pode e deve ser trabalhada no sentido de proporcionar 

o desenvolvimento das capacidades e das competências dos adultos e idosos, evoluindo a nível pessoal 

e social através de “formas de expressão e comunicação que sejam suscetíveis de alargar o seu 

potencial humano favorecendo, simultaneamente, uma maior coesão social numa sociedade livre” 

(Rocha, 2009: 49). No entender de Barbosa (2004: 93)  

 

O que deve presidir à elaboração de qualquer tipo de acção em educação de adultos, serão os interesses, as 
necessidades e as aspirações dos indivíduos, inseridos em situações concretas. Este tipo de educação 
deverá partir, necessariamente, das situações e das experiências de uma vida dos indivíduos, e não de 
políticas de índole abstracta e intelectualista, que instrumentalizem o processo educativo. Insiste-se, 
portanto, na necessidade de partir dos interesses individuais, como base de motivação para a participação 
nos programas de educação de adultos. 

 

Mas, é apenas com a Conferencia de Tóquio (1972) que se marca um ponto de viragem no 

conceito de educação de adultos. A educação deixou de ser vista como um processo de acumulação de 

conhecimentos para ser encarada como um processo contínuo e sempre em desenvolvimento, 

correspondendo ao verdadeiro ‘aprender a ser’ – Faure, 1981. Então, a UNESCO sob a forma de um 

documento, a Recomendação de Nairobi (UNESCO, 1976: 2) define a educação de adultos como 

 

O conjunto de processos organizados de educação, qualquer que seja o conteúdo, o nível e o método, quer 
sejam formais ou não formais, quer prolonguem ou substituam a educação inicial dispensada nos 
estabelecimentos escolares, universitários e sob forma de aprendizagem profissional, graças aos quais, 
pessoas consideradas como adultas pela sociedade de que fazem parte, desenvolvem as suas aptidões, 
enriquecem os seus conhecimentos, melhoram as suas qualificações técnicas ou profissionais ou lhes dão 
uma nova orientação, e fazem evoluir as suas atitudes ou o seu comportamento na dupla perspectiva de um 
desenvolvimento integral do homem e de uma participação no desenvolvimento socioeconómico e cultural 
equilibrado e independente. 

 

A Recomendação de Nairobi expõe “uma perspectiva da educação enquanto processo 

contínuo, holista e comunitário” (Antunes, 2001: 45), onde as pessoas deveriam ser dotadas de 

competências para participar de forma ativa na sociedade. É, igualmente, na Recomendação de 

Nairobi, em 1976, que surge o conceito de educação permanente compreendida como um “processo 

único e global” (Antunes, 2001: 41), entendendo a educação escolar e a educação de adultos como 

duas fases sequenciais. Logo, “conceptualiza-se (…) que o sistema escolar e a educação de adultos 

constituíam, de facto, dois subsistemas de um processo de educação permanente” (Oliveira, 1999: 

265). Tal como é defendido no Relatório Faure em 1972, a educação de adultos é uma peça essencial 

                                                           
2 Segundo o artigo 9 da Carta dos Direitos dos Adultos à Educação “é um direito dos adultos, receber uma educação completa e permanente 

que lhe permita adaptar-se às constantes mudanças da sociedade, tais como a transformação do mundo do trabalho, o acesso às novas tecnologias, a 

ocupação criativa dos tempos livres, a formação para a inserção profissional, etc.” (Associação «o direito de aprender», 2003: 3). 
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para a concretização do ideal de educação permanente, admitindo à população adulta, que já não está 

abrangida pela escolaridade obrigatória, ter acesso à educação e à cultura através de diferentes 

contextos e métodos, envolvendo diferentes objetivos: ser uma educação de segunda oportunidade, ser 

um complemento da educação elementar ou profissional e proporcionar o aumento e o 

aperfeiçoamento de quem já possui um nível elevado de educação” (Faure, 1981: 302-303). 

A educação, para além de ser um processo permanente, também ocorre ao longo da vida de 

cada indivíduo, perspetivando o seu desenvolvimento integral, e como refere Antunes (2007: 19) 

“entender a educação como um processo a decorrer ao longo da vida é entender um processo 

educativo que transcende largamente os limites da educação escolar e os contornos da educação 

institucionalizada”. Ideal é aquela educação ao longo da vida em que existe a troca e partilha de 

saberes, conhecimentos e experiências, assim como a discussão de temas da actualidade, isto é, uma 

“educação e aprendizagem orientadas para a convivialidade, a solidariedade humana, a compreensão 

crítica” (Lima, 2004: 2). É nesta perspetiva que se considera um novo paradigma da educação, ainda 

que, muito lento no seu desenvolvimento, mas crucial pois veio proporcionar um amadurecimento a 

nível de crenças e valores, até mesmo de experiências, enfatizando a relação de ensino e educação, 

através da aprendizagem (Dias, 2009). Este processo presume que cada indivíduo seja consciente das 

suas ações, contemplando as responsabilidades inerentes de cada um, ao longo de todo o seu 

desenvolvimento e de forma contínua. Educação permanente apresenta-se, assim, como  

 

Uma estratégia global, como um princípio organizador de toda a educação – escolar e extra-escolar, 
profissional e extra-profissional – tendo como objectivo constante ampliar as possibilidades oferecidas a 
todas as pessoas em qualquer momento da sua vida, qualquer que seja a sua idade, a sua origem social, a 
sua educação anterior, a sua experiência, a sua personalidade em actividades educativas, culturais, 
recreativas, criativas, de acordo com os seus desejos, necessidades e aptidões. (UNESCO, 1976: 23) 

 

Não obstante, a educação permanente não se reflete numa escolarização ao longo da vida, 

nem educação de adultos é um processo unicamente de alfabetização num sentido restrito de 

aprender a ler, escrever e contar ou formação profissional, antes pelo contrário, é um processo que 

tem em vista conseguir um desenvolvimento integral do ser humano. 

À partida, os idosos aparentam ser considerados como um problema social que deve ser 

solucionado no âmbito da intervenção social e não como uma preocupação da educação. É uma 

interpretação social dos idosos como um problema social, como alguém que precisa de cuidados e 

apoios médicos e financeiros, não levando a sério o seu direito à educação, muito menos o papel 

enquanto cidadãos. Desse modo, começa-se a dar mais atenção aos grupos mais marginalizados da 
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educação. Por exemplo, a Terceira Conferencia Internacional de Educação de Adultos que se realizou 

em Tóquio, em 1972, foi a primeira conferência a fazer referência a esses grupos, isto é, às 

“categorias tradicionalmente desfavorecidas em numerosas sociedades; jovens sem emprego, jovens 

que deixaram prematuramente a escola em países em vias de desenvolvimento, populações rurais de 

numerosos países em vias de desenvolvimento, trabalhadores emigrantes, pessoas idosas e 

desempregados” (UNESCO, 1972: 108). Sendo que os idosos são integrados no grupo dos 

desfavorecidos e tratados como tal, entende-se que esta questão da idade enquanto factor de 

desigualdade no acesso e direito ao ensino e formação poderá ser colmatada pela educação de 

adultos.  

 

A participação nas acções de educação de adultos não deverá ser limitada por razoes de sexo, raça, origem 
geográfica, cultura, idade, condição social, opiniões, crenças ou nível de instrução prévia. (UNESCO, 1976: 
6) 

 

Desse modo, as ações de educação de adultos, em relação ao grupo de pessoas adultas 

idosas deverão garantir 

 

(…) Uma melhor compreensão dos problemas contemporâneos e das gerações mais jovens; 
(…) Possibilidades de aprenderem a aproveitar os tempos livres, a viverem em boa saúde e a encontrarem 
um melhor sentido para a vida, 
(…) Aos que estão prestes a deixar a vida activa, uma iniciação aos problemas que se poem aos reformados 
e à maneira de os enfrentar; 
(…) Aos que já deixaram a vida activa, a conservação das suas faculdades físicas e intelectuais e a 
continuação da sua participação na vida colectiva, bem como o acesso aos domínios do conhecimento ou a 
tipos de actividade que estiveram fora do seu alcance ao longo da vida. (UNESCO, 1976: 7) 

 

Em suma, defende-se uma vida ativa, tendo como objetivo preservar as capacidades físicas e 

intelectuais, nomeadamente, tendo possibilidade de aprenderem algo novo ou desenvolverem 

atividades que antes não tiveram oportunidade de concretizar. É uma ideia que acaba por se prender 

com os princípios da política de terceira idade3. A Conferência Internacional sobre Educação de 

Adultos, realizada em Hamburgo, em 1997, realça a importância das pessoas mais velhas 

                                                           
33 Com a declaração de uma política da terceira idade, na Constituição de 1976, preconiza-se um novo modo de gerir a velhice, inicia-se um 

novo período. Assim, em Portugal, verifica-se, entre 1976 e 1985, uma alteração na forma de tratar os idosos. A alteração mais visível concretiza-se na 

transformação dos asilos em lares e na emergência de serviços e instituições para a terceira idade. 

Esta nova política caracteriza-se por preconizar a continuação dos idosos no seu domicílio, concebendo condições para que se possam manter 

integrados socialmente, partindo do pressuposto de que é possível retardar o envelhecimento (físico e mental) através de diferentes atividades culturais, 

recreativas e desportivas. Para além disso, também veicula uma interpretação de velhice diferente da velhice dos hospícios, ou seja, uma velhice 

autónoma e ativa. 
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Há, actualmente, mais pessoas idosas no mundo em relação ao total da população do que nunca antes, e a 
proporção continua a aumentar. Estes adultos idosos podem contribuir muito para o desenvolvimento da 
sociedade. Logo, é importante que tenham oportunidade de aprender em igualdade de condições e de 
maneira apropriada. As suas capacidades e competências devem ser reconhecidas, valorizadas e 
aproveitadas. (UNESCO, 1998: 22-23) 

 

As conclusões das conferências enfatizam e estimam o papel das pessoas adultas e idosas 

como portadores de cultura, valores e conhecimentos, sendo importante, por isso, adequada a criação 

de programas “que valorizem os conhecimentos e a sabedoria dos mais velhos” (Nations Unies, 1982, 

cit. in Veloso, 2004: 142). 

A formação na área de especialização de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

permite que, enquanto profissionais, seja possível dar respostas diversificadas de acordo com as 

necessidades identificadas, através de atividades educativas e de formação. De acordo com Antunes 

(2007: 25) “cabe, por isso ao educador comunitário compreender as crenças, valores e significações 

mítico-simbólicas em que se encontram envoltas as histórias de vida daqueles com quem trabalham, 

para posteriormente sensibilizar e motivar para a adesão, implicação e participação no projecto”. 

Assim sendo, os educadores de adultos devem ajudar os indivíduos a satisfazerem as suas 

necessidades e a alcançar os seus objetivos. E quando deixa de ser necessária a sua presença 

[educador], a sua intervenção ou o seu apoio às pessoas ou aos grupos, uma vez que eles procuram 

por eles próprios transformar a sua realidade social, desenvolvem os seus próprios hábitos de 

educação consoante com os seus interesses e necessidades está completa, por assim dizer, a missão 

do educador de adultos. É de considerar que o aluno/adulto traz para o processo de 

ensino/aprendizagem uma estimável quantidade de conhecimentos, adquiridos através dos anos, e 

muito desse conhecimento pode mostrar-se relevante para o que se irá aprender. Deve-se sempre ter 

em atenção a caracterização de um adulto, e de acordo com Daines et al., (1992: 8) não devemos 

esquecer que 

 

a) Os adultos aprendem mais eficazmente quando consideram as tarefas relevantes, quando são 
significativas e se mostram úteis. 
b) Os adultos têm experiências e conhecimentos diversificados, ainda que tenham pouca confiança em si 
enquanto alunos. 
c) Os adultos esperam ser tratados como adultos, preferindo uma partilha do conhecimento em vez de uma 
situação em que não seja considerada a sua experiência de vida e o seu estatuto de adulto. 
d) Os motivos das pessoas para que participem em projectos de educação de adultos podem estar 
relacionados com o sucesso ou com o insucesso, assim como o sucesso poderá aumentar a motivação para 
situações de aprendizagens posteriores.  

 



 

40 

Nesse sentido, a planificação do processo de ensino/aprendizagem deve ser adequado às 

particularidades do público-alvo, sendo fundamental que esses indivíduos se sintam motivados e 

valorizados enquanto construtores do seu próprio saber. Logo, deve-se começar pelo diagnóstico de 

necessidades, ouvindo a população destinatária, e, simultaneamente, recorrer-se a outras fontes de 

avaliação de necessidades, como por exemplo, especialistas ou entidades. Os adultos são  

 

Portadores de experiências e conhecimentos que, muito embora não tenham um reconhecimento efectivo, 
são a base dos seus ‘saber-fazer’ e ponto de partida para novas aprendizagens. É através de novas 
integrações da sua experiência, por um processo em que ele é o actor (…), que resulta a garantia da 
articulação duradoira de dados estranhos com os seus conhecimentos anteriores, os seus hábitos de 
apreciação das coisas (…). (Hameline, 1975, cit. in Barbosa, 2004: 33) 

 

A experiência de vida de cada pessoa é, também, uma forma de aprendizagem. Aliás, a 

educação e a formação de pessoas adultas não passa somente por ensinar conteúdos mas, 

particularmente, trabalhar coletivamente à volta da resolução de problemas (Canário, 1999), tendo em 

consideração a sua história de vida e as aprendizagens adquiridas. De acordo com Dias (2009: 182) 

 

À educação de adultos são apontadas como últimos afins a atingir: a paz como síntese das condições em 
que se pode efectivar a realização da pessoa humana, a participação nas transformações sociais, a atenção 
dos problemas do meio físico e cultural, o respeito pelos outros, a inserção no mundo de trabalho e dos 
tempos livres, a promoção da capacidade de comunicar, o treino da capacidade de aprender, a procura da 
realização pessoal. 

 

O presente projeto teve como público-alvo indivíduos residentes em lares de idosos, centros de 

dia e associações de reformados, contextos onde se concentram pessoas, com frequência, socialmente 

desfavorecidas, caracterizadas por “ocuparem os lugares mais baixos no espaço das posições sociais, 

são particularmente vulneráveis a situações de pobreza, tendem a ser alvo de processos de exclusão 

social” (Capucha, 1998: 24). 

Sejam institucionalizados ou não, os idosos, para além de serem considerados como grupos 

socialmente desfavorecidos, são vítimas também de algum estigma negativo que vai prevalecendo na 

sociedade, levando, muitas vezes, a uma situação de exclusão social. É importante acreditar na 

importância da educação de adultos onde estes possam ser encarados, como alguém que procura 

enriquecimento e satisfação pessoal. Através da nossa intervenção, o intuito era promover mudanças 

qualitativas nas atitudes e comportamentos, potenciando a qualidade de vida e bem-estar. 

Procurávamos intensificar a função educativa do museu, sendo um espaço-tempo privilegiado para se 

cultivar frequentemente a democracia, em termos de valores e práticas que invoca a condição cidadã. 

Uma educação que contribua para a construção de cidadãos autónomos, conscientes da sua realidade 
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e com capacidades de intervenção sobre a mesma. Era pressuposto uma mudança de 

comportamentos, para que o dinamismo prevaleça ao comodismo. Na ótica de uma educação ao longo 

da vida o exercício da educação está como promotora da evolução da realidade individual e social. 

 

2.4. Museus: caracterização e função socioeducativa 

A temática voltada para as definições que envolvem o conceito de museu é ampla e sofreu 

evoluções. É ampla, pois, é possível considerar-se como museu, instituições com diferentes 

designações, desde que, apresentem as características e cumpram as funções museológicas 

pressupostas na lei. Ou seja, “(…) integre espécies vivas, tanto botânicas como zoológicas, 

testemunhos resultantes da materialização de ideias, representações de realidades existentes ou 

virtuais, assim como bens de património cultural imóvel, ambiental e paisagístico” (Lei-quadro 

n.º47/2004: 5379). Com o passar dos tempos, o museu passou de um conceito fechado, estático, 

restrito a elites e centrado na preservação dos objetos do passado para um conceito de museu 

acessível a todos, com um carácter mais participativo e integrado na sociedade procurando conjugar a 

educação, a cultura e o lazer. Neste trabalho, o conceito de museu que se apresenta é sustentado nas 

definições de outras instituições análogas, como é o caso dos Estatutos do Conselho Internacional de 

Museus (ICOM – International Council of Museums, 20074) que define um museu como 

 

Toda a instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 
aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa e expõe para fins de estudo, educação e lazer, 
evidências materiais do homem e do seu meio ambiente, adquire os mesmos, conserva-os, transmite-os e 
expõe-nos especialmente com intenções de estudo, de educação e de deleite. 

 

Ou ainda, segundo a Associação Portuguesa de Museologia (APOM, 1997) os museus são 

  

Instituições ao serviço da sociedade, que incorpora, inventaria, conserva, expõe e divulga bens 
representativos da natureza e do homem, com o objectivo de aumentar o saber, de salvaguardar e 
desenvolver o património e de educar, no verdadeiro sentido dinâmico de criatividade e cultura. 

 

Não obstante, o artigo 3º da Lei Quadro dos Museus Portugueses5 (Lei n.º 47/2004: 5379) 

referência um museu como “uma instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade 

jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional” que possibilita 

                                                           
4
 http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ 

5 http://www.icom-portugal.org/documentos_leg,129,164,lista.aspx 
 

http://icom.museum/the-vision/museum-definition/
http://www.icom-portugal.org/documentos_leg,129,164,lista.aspx
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a) Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da investigação, 
incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e divulgação, com objectivos 
científicos, educativos e lúdicos; 

b) Facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa e o 
desenvolvimento da sociedade. (Lei n.º 47/2004: 5379) 

 

A presente lei, mais concretamente, no artigo 7.º (Lei n.º47/2004: 5380) também reserva as 

funções do museu às seguintes: 

 

a) Estudo e investigação; 
b) Incorporação; 
c) Inventário e documentação; 
d) Conservação; 
e) Segurança; 
f) Interpretação e exposição; 
g) Educação. 

 

A função educativa do museu é aquela que se enquadra no âmbito deste projeto de estágio. 

Dado que, entre outras funções os museus devem promover “(…) a função educativa no respeito pela 

diversidade cultural tendo em vista a educação permanente, a participação da comunidade, o aumento 

e a diversificação dos públicos” contribuindo para o acesso ao património cultural (Lei n.º47/2004: 

5384). A missão do museu demanda da política do próprio museu que inclui em si o acervo, a 

pesquisa e os princípios educacionais por que se rege. Nesse caso, o artigo 106.º (Lei n.º47/2004: 

5391) refere que no âmbito da Rede Portuguesa de Museus, os museus desempenham as seguintes 

missões: 

 

a) Contribuir para assegurar a concretização do direito à cultura e à fruição cultural; 
b) Gerir sectores fundamentais do património cultural, tendo em conta a manutenção e o reforço da 
identidade nacional; 
c) Fomentar a investigação de carácter disciplinar e temática correspondente à sua área de actuação; 
d) Apoiar tecnicamente os museus da mesma área disciplinar e temática ou de áreas funcionais afins; 
e) Desempenhar um papel promotor da inovação e do incremento de actividades experimentais;  
f) Formar pessoal especializado. 

 
Quando assim entendido, o museu apresenta-se como um espaço de representação e de 

construção de significados. Representam o testemunho material da herança cultural histórica das 

comunidades e assumem o papel de arquivos de memória e da identidade nacional, regional e/ou 

local. Por isso, a sua função primordial consiste em reunir, conservar e expor para fim de estudo, 

educação e lazer. 

É consensualmente aceite que os museus são estruturas vitais para a comunidade e que 

devem ser mantidas a todo e qualquer custo. A reputação destas instituições é praticamente 
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inabalável. Consequentemente, quando pensamos em museus, vem à tona os laços com a 

comunidade utilizando as tecnologias para providenciar a educação e novas oportunidades de 

interação através das redes. Por isso, julga-se que um dos grandes objetivos destas organizações é o 

de precisamente fazer-se passar por espaços de reflexão e discussão para se poder partilhar 

conhecimentos, indo ao encontro das necessidades e interesses culturais e sociais dos cidadãos. E, 

justamente, este é o ponto alto da educação informal e não formal, fruto do trabalho do Técnico de 

Educação. A prestação de serviços educativos e formativos, através de atividades como exposições, 

ações de formação, oficinas, apresentação de livros, conferências, entre muitas outras. 

Como já referido em tempos idos, os museus eram vistos como locais que serviam para 

conservar, estudar, comunicar e expor os testemunhos deixados ao longo do tempo. Com efeito, o 

museu tinha como principal característica ser um símbolo cultural e um indicador de desenvolvimento 

intelectual da sociedade, exercendo o papel da preservação do legado cultural. 

 

O conceito de museu tem vindo a ser modificado e alargado no decorrer dos tempos, de tal forma que, hoje, 
mais complexo do que definir a amplitude do seu conceito, é o determinar o que não cabe no seu âmbito. 
(Fontes, 1997:59) 

 

Os museus são como espelhos. Refletem as sociedades do passado e do presente, mostrando 

os progressos e os desenvolvimentos ao longo da história. No contexto de sociedade de informação, o 

seu papel também passa por ser agente de recursos educativos com alto potencial didático. De cada 

vez que se realiza uma visita a um museu, os efeitos que dela derivam podem ser múltiplos. 

 

O visitante pode adquirir conhecimentos pontuais, compreender um conceito científico, ter experiências 
sensoriais, modificar a sua atitude para com o que está exposto, experimentar uma emoção estética ou ficar 
feliz com os momentos passados (…). (Fontes, 1997: 18) 

 

A evolução dos museus ocorreu para fazer face às necessidades e expetativas das pessoas. Há 

uma forte aposta no relacionamento direto com a comunidade local, sendo um espaço aberto ao 

público. De acordo com Barbosa e Carvalho (2007: 314) a recente imagem de museu 

 

Assenta no museu interativo, flexível e interveniente, onde a aprendizagem se processa de forma dialogante 
e duradoura, é um museu que integra o debate e a mudança de forma construtiva e participada. 

 

Sendo assim, as novas tecnologias possibilitaram ao museu orientar visitas virtuais; permitiram 

uma maior interação quer com o público, quer com os especialistas, favorecendo a troca de 

experiências entre os profissionais, bem como a constituição de rede institucionais. É certo que as 
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ações dos museus através da internet poderão ter um maior alcance em termos de público. E aquele 

museu que souber tirar partido das oportunidades que a internet oferece, como a criação de websites 

interativos, conseguirá ir mais além das suas fronteiras físicas. O uso da world wibe web é um meio 

privilegiado como forma de sensibilização de vários públicos. O público-alvo dos museus está alargado 

a grupos culturalmente minoritários, terceira idade, pessoas com necessidades educativas especiais, 

famílias e escolas. Contudo, este último grupo é um dos principais destinatários. Na cooperação entre 

a escola e o museu deve-se estabelecer um programa eficaz e eficiente entre o conteúdo escolar e a 

herança cultural. 

 

Há uma série de aspectos que podem ser desenvolvidos na criança, desde a imaginação e criatividade ao 
fomento do crescimento cognitivo, estético e cultural. Permite-lhe igualmente experimentar, jogar, inventar, 
assimilar informação, dando-lhe a possibilidade de actualizar ou reformular aquisições que tenham sido 
feitas anteriormente. (Barbosa & Carvalho, 2007: 313) 

 

Como tal, surgem setores educativos nos museus, com monitores especializados na 

elaboração de material didático e visitas guiadas, adequando as ações educativas e culturais ao padrão 

museológico. São assim criados os Serviços Educativos de Museus que se constituem como pilar da 

comunicação com todo o tipo de público. É por esta razão que os museus tendem a tornar-se em 

centros ativos de educação, a funcionar como instrumentos educativos extra-curriculares, como se 

fossem, por exemplo, uma extensão da escola. A participação nas atividades dos museus conduz a 

maior número de aprendizagens, interdisciplinaridade de situações e de experiências, construindo 

conhecimentos de um modo mais completo, quer seja criança, adulto ou adulto idoso. Atente-se, por 

exemplo, na obra Museums and the Education of Adults editada por Alan Chadwick e Annette Stannett 

(1995: 9) entendendo que um museu parece ser 

 

The only institutions with some educational responsibilities on offer to all age groups simultaneously. In 
harmony with the concept of lifelong learning, they, too, cater for both formal and informal learning 
experiences. 

 

Além disso, os autores também referem que o museu “as a community resource, museums 

have a responsibility to provide educational opportunities for a wider audience than just schools” 

(Chadwick & Stannett, 1995: 73). Mais do que um trabalho apenas com as escolas, os museus devem 

colocar-se ao serviço da comunidade. Como um espaço de educação para a cidadania, espaço de auto-

aprendizagem que se pode processar em qualquer circunstância da vida de uma pessoa. 
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2.5. Animação Sociocultural 

A animação pode ser entendida como “um processo estável de participação e criatividade a 

partir do qual o indivíduo encontra a possibilidade de converter-se num agente ativo e protagonista do 

seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento da sua comunidade” (Castro, 1990: 35).  

 

A animação representa um conjunto de passos com vista a facilitar o acesso a uma vida mais activa e mais 
criativa, à melhoria nas relações e na comunicação com os outros, para uma melhor participação na vida da 
comunidade de que se faz parte, desenvolvendo autonomia pessoal. (Jacob, 2007: 31) 

 

É no papel social da educação que a animação pode e deve gerar processos de participação 

das pessoas e da sociedade que integram. 

 
Educar é ter em atenção os ritmos, a diversidade, a ligação do indivíduo à comunidade e, por isso, o acto de 
educar não deve estar confinado à oferta de instituições educativas formais. […] A educação deve estar 
vinculada à vida e comprometida com o desenvolvimento global do ser humano e com os seus diferentes 
ciclos de crescimento. (Lopes, 2006: 395). 

 

De outro modo, animação pode ser qualquer ação, com dimensões sociais, culturais e 

educativas “que tenha por objectivo dinamizar programas junto das populações” (Lopes, 2006: 95). 

Ainda segundo o mesmo autor, a função da animação beneficia a criação de 

 

[…] projetos e programas previamente elaborados e participados por todos, responder às necessidades mais 
elementares das pessoas e, assim, constituir um método que leva as pessoas a autodesenvolverem-se e, 
consequentemente, a reforçarem os laços grupais e comunitários. A Animação Sociocultural serve, para 
além de outas coisas, para tornar os seres humanos mais conscientes, críticos, solidários, participantes 
comprometidos com o seu/nosso mundo. (Lopes, 2012) 

 

Ou ainda, como refere Jardim (2002: 20) a função educativa da animação sociocultural 

pretende “promover, encorajar, despertar inquietações, motivar para a acção, fazer desabrochar 

potencialidades latentes em indivíduos, grupos e comunidades”.  

Tal como a educação, também a animação admite o desenvolvimento integral e harmonioso 

dos indivíduos. Posto isto, a animação preocupa-se fundamentalmente com as aspirações e os 

interesses dos indivíduos, e como tal, leva a cabo ações para fomentar o desenvolvimento pessoal e 

contribuir para a autonomia dos indivíduos, quer seja a nível cultural, social ou psicológico, 

promovendo assim, uma participação ativa. Ou seja, a animação envolve-se com a prática educativa, 

uma vez que também a educação se liga à transmissão de valores, normas, comportamentos e ainda 

ao processo de socialização. A designação animação provém do termo latino ‘anima’ que significa 

‘aragem’. Animare (Animar) significa, então, ‘dar vida’ ou ‘movimento’. Animatio (Animação) é 



 

46 

sinónimo de vida, energia, alegria, entusiasmo, motivação. Tudo o que seja debilidade, desânimo ou 

tristeza, não é animação. Animação implica movimentação (Barbosa, 2007). A animação aparece, até 

então, como um campo relativamente recente mas que intervém com vigor na dinâmica social 

(Serrano, 2004). A animação é utilizada como uma forma relevante “para o aperfeiçoamento da 

qualidade de vida dos cidadãos e como uma ferramenta privilegiada para a mudança social” (Serrano, 

2004: 101). Importa referir que animar pressupõe dinamismo, envolvimento e mobilização das 

pessoas num ambiente descontraído, flexível, agradável e pouco rigoroso e no qual as pessoas se 

sintam à vontade e sem constrangimentos. De facto, a animação promove a realização, o bem-estar, a 

satisfação e o enriquecimento individual “activando competências e valores, que se consubstanciam 

em mudanças significativas de comportamento” promovendo a oportunidade de aquisição de saberes 

inovadores e criativos (Barbosa, 2007: 121). 

Substancialmente, animação compreende, segundo Cunha (2009) um sistema que concede 

vida e movimento, concomitantemente, é uma prática que estimula a autonomia, a inteligência, a 

criatividade e a sensibilidade dos indivíduos. Os indivíduos têm um papel preponderante, uma vez que 

são eles os atores do seu próprio desenvolvimento, proporcionando-lhes mudanças individuais 

(desenvolvimento de aptidões, revisão de crenças, modificação de atitudes, por exemplo) e que podem 

conduzir a modificações sociais (Barbosa, 2007). Por tudo isto, a animação acaba por ser um dos 

alicerces da educação, parte integrante das intervenções educativas, dado que a “animação possui 

sempre uma finalidade educativa, uma vez que se consubstancia num conjunto de actividades 

intencionais que promovem o desenvolvimento pessoal e social, ou seja, o desenvolvimento humano.” 

(Barbosa, 2007: 122). Torna-se numa intervenção transversal à sociedade contemporânea, estando 

presente em programas sociais, culturais, de lazer, entre outros. Pode-se ainda reconhecer que a 

animação é um processo de construção do ser humano enquanto pessoa à qual se recorre a ações 

ligadas à arte, à cultura e não só (Barbosa, 2007).  

Animação sociocultural é definida, segundo Lopes (2006: 2) como “um conjunto de práticas 

sociais que visam estimular a iniciativa e a participação das populações no processo do seu próprio 

desenvolvimento, e na dinâmica global da vida sócio-política em que estão integradas”. Da animação 

sociocultural, Lopes (2006: 315) refere ainda a sua perspetiva tridimensional respeitante às suas 

estratégias de intervenção 

 

 dimensão etária: infantil, juvenil, adultos e terceira idade; 
 espaço de intervenção: animação urbana, animação rural; 
 a pluralidade de âmbitos ligados a sectores de áreas temáticas, como seja: a educação, o teatro, os 

tempos livres, a saúde, o ambiente, o turismo, a comunidade, o comércio, o trabalho (…). 
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A educação permanente, a educação de adultos e a animação sociocultural são três noções 

que se interrelacionam e até se podem confundir (Cabanas, 1992). As atividades de educação 

permanente e de educação de adultos surgem ligadas à animação sociocultural, ou seja, estas 

complementam-se entre si, visto que utilizam formas, métodos e grupos de indivíduos semelhantes e 

coincidentes. Tal como Cabanas (1992) afirma, a educação de adultos e a animação sociocultural 

podem e devem caminhar juntas, pois, a educação de adultos recorre à animação sociocultural para 

introduzir novos conceitos e até obter uma mudança social. 

A finalidade da animação sociocultural passa pelo desenvolvimento da auto-estima e da 

autonomia, a participação social e o desenvolvimento pessoal e comunitário. Está ligada à educação, 

seja ela formal, não-formal ou informal, podendo ser aproveitada como “um meio para conseguirmos 

desenvolver a educação de adultos e a educação ao longo da vida, valorizando as experiências que o 

indivíduo adquire no seu ciclo de vida” (Correia, 2010: 30). Usualmente, as atividades de animação 

sociocultural assentam numa educação não-formal, envolvendo a participação dos sujeitos, dando valor 

aos seus saberes, valores e recursos num processo de consciencialização para os problemas 

existentes e a participação ativa de todos para a sua resolução (Lopes, 2006). Sendo assim, torna-se 

cada vez mais essencial desenvolver a animação sociocultural junto das pessoas adultas e mais idosas, 

pois ao desenvolver-se a capacidade de ser protagonista do seu próprio desenvolvimento combater-se-á 

o sedentarismo, a solidão e o isolamento, uma vez que “o que se procura através da animação é de 

desenrolar um processo de dinamização que estimule a criação individual e ofereça a cada indivíduo a 

possibilidade de ampliar o seu protagonismo no próprio desenvolvimento pessoal, social e cultural, em 

contexto de participação” (Ander-Egg, 2009: 143). 

Nesta linha de pensamento, este projeto de intervenção, vê as práticas de animação 

traduzirem-se em formas de educação não-formal, pretendendo que os indivíduos tivessem uma 

participação ativa para a promoção do desenvolvimento individual e coletivo. Portanto, nesta 

perspetiva, torna-se necessário aludir à importância da animação na terceira idade. A animação 

sociocultural “no campo da terceira idade surge em resposta a uma ausência ou diminuição da sua 

actividade e das suas relações sociais” (Elizasu, 2001: 13). Então, 

 

A animação sociocultural na terceira idade funda-se, portanto, nos princípios de uma gerontologia educativa, 
promotora de situações optimizantes e operativas, com vista a auxiliar as pessoas idosas a programar a 
evolução natural do seu envelhecimento, a promover-lhes novos interesses e novas actividades, que 
conduzam à manutenção da sua vitalidade física e mental, de perspectivar a Animação do seu tempo, que 
é, predominantemente, livre. (Lopes, 2006: 329). 
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Tal como nos diz Jacob (2007), a animação tem evoluindo de década para década. Se, 

inicialmente, se desenvolvia sem objetivos reais e precisos, atualmente a animação já assume um 

papel mais preponderante pretendendo criar um clima de dinamismo melhorando a qualidade de vida 

das pessoas idosas, permitindo cada vez mais a sua integração numa sociedade em constantes 

mutações às quais estes não se conseguiriam adaptar. Ora, a animação sociocultural é uma 

ferramenta relevante e favorável para uma intervenção com sucesso junto deste público-alvo. Jacob 

(2007: 31-32) define a animação sociocultural com idosos como “a maneira de atuar em todos os 

campos de desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, sendo um estímulo permanente da 

vida mental, física e afectiva da pessoa idosa”, no sentido de incentivar “os idosos a empreender certas 

actividades que contribuem para o seu desenvolvimento”, contribuindo, por exemplo, para um 

sentimento de pertença. Segundo Quintas e Castaño (s/d; cit. in Jacob, 2007: 22) os objetivos da 

animação podem diferenciar-se em quatro modalidades: 

 

 Educativa sendo impulsionadora de educação e formação inicial e ao longo a vida; 
 Cultural, responsável pela criação de um conjunto de oferta cultural, artística e/ou criativa; 
 Social com o objectivo principal de dissipar as desigualdades sociais promovendo a pessoa e a 

comunidade; 
 Económica permitindo por vezes criar o próprio emprego. 

 

A animação preocupa-se essencialmente com os interesses e aspirações dos indivíduos, e para 

tal, leva a cabo um conjunto de acções para potenciar o desenvolvimento pessoal bem como para 

contribuir para a autonomia do próprio indivíduo (a nível cultural, psicológico, social, afectivo e político), 

ao mesmo tempo que promove uma participação e mobilização ativa. Logo, a animação sociocultural 

insere-se numa prática educativa, já que a educação está plenamente ligada à transmissão de valores, 

normas, crenças e comportamentos bem como ao processo de socialização (Lopes, 2006). 

De uma forma mais particular, a animação de idosos é a forma de atuar em todos os campos 

do desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, sendo um incentivo constante à vida 

mental, física e afetiva do idoso. As atividades de animação podem possibilitar aos adultos idosos a 

ocupação dos seus tempos livres de forma satisfatória, numa fase da vida em que saborear o tempo se 

torna imprescindível. Para que o tempo livre destes indivíduos se organize de forma eficaz, muito 

contribui o técnico responsável por esta dinamização, que deverá ter em conta os gostos e preferências 

do seu público-alvo. 

O educador de adultos terá de ser um agente ativo e preparado para o processo de animação 

nas suas intervenções educativas. A monotonia e a desmotivação não se associam ao papel de um 
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educador, este não poderá descurar de técnicas e métodos de animação nas suas atividades. Assim, 

de acordo com Pereira e Lopes (2009: 355) alguém que esteja no papel de animador deve possuir as 

seguintes características 

 

 Saber motivar e incentivar os idosos, ter entusiasmo naquilo que faz e diz; 
 Saber escutar e compreender os idosos, ou seja, colocar-se no lugar deles, criar empatia; 
 Ser positivo, demonstrar serenidade e ter uma atitude construtiva; 
 Ter uma boa capacidade de adaptação às circunstâncias; 
 Ser um bom amigo, inspirar confiança; 
 Possuir várias actividades para intervir junto dos idosos; 
 Ser organizado e planificar tudo antecipadamente; 
 Saber apresentar as actividades com clareza e acompanhar os idosos no decorrer das mesmas. 

 

Na essência de um educador deve estar sempre presente a criatividade na procura de 

ferramentas que viabilizem empregar atividades enriquecedoras, emancipadoras e libertadoras. O 

educador deve criar uma relação de confiança, porque somente desta forma irá conseguir estimular o 

público-alvo e promover a efetiva participação de todos. Jacob (2007: 24-25) defende que 

 

O animador é 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 animador, um intermediário, um provocador, um gestor, um companheiro e 
um agente de ligação entre um objectivo e um grupo-alvo. Um animador não pode ser um homem só, ele 
trabalha em e para o grupo. 

 

O facto é que os adultos idosos quando se encontram na fase da reforma dispõem de mais 

tempo livre, por isso, torna-se necessário a formação para o usufruto do lazer, onde seja possível 

englobar atividades de enriquecimento cultural, artístico e cívico. O tempo livre é por excelência “um 

tempo de contemplação, de observação e de escuta, condições essenciais para o desabrochar da 

inovação e da criatividade, para o autoconhecimento, para o respeito pela diferença e para o ensaiar de 

novas posturas, mais verdadeiras e democráticas” (Barbosa, 2007: 121). O usufruto do tempo livre 

deve conferir bem-estar. Desfrutando adequadamente dos seus tempos livres, normalmente as pessoas 

tendem a indicar estados emocionais positivos, sentindo as suas vidas com mais significado e com 

mais objetivos. Segundo Cunha (2009: 36), o lazer 

 

Constitui uma forma culta de exercício necessário que oferece ao indivíduo (desde a infância até à terceira 
idade) ajuda para aprender, desenvolver, tolerar as trocas individuais e sociais. […] na sua forma ideal, seria 
um instrumento de promoção social, servindo para ajudar no cessamento da alienação do trabalho, 
promovendo a integração nos indivíduos livremente no seu contexto social, onde este meio promovesse o 
desenvolvimento das suas capacidades críticas, criativas e transformadoras e proporciona no ser humano 
momentos de bem-estar físico e emocional. 
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Tendo tudo isto em conta, torna-se fundamental que os adultos idosos ocupem os seus tempos 

livres de forma plena para que este seja um tempo livre, e uma vez aliado à livre expressão, 

criatividade e imaginação propicie no idoso o desenvolvimento pessoal e social (Cunha, 2009).  

Para tal, há que ter em conta a ideia de que não se deve correr o risco de infantilizar estas 

pessoas. Assim, é muito importante uma boa planificação de atividades, principalmente para que o 

projecto direcionado para os mais velhos seja bem-sucedido. 

Para concluir, e a propósito da questão da educação e da animação, Toraylle (1973: 72) 

assegura que “Educar é propor um Saber-Ser, ao mesmo tempo que um Saber-Viver. Animar é 

sustentar o desenvolvimento da comunicação e da informação, através dos quais nos podemos instruir 

e educar”. 
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Capítulo III 

Enquadramento metodológico do estágio 

Neste capítulo procede-se ao enquadramento metodológico do projeto “Educar públicos adultos 

e seniores no museu: um projeto de inclusão e de promoção do envelhecimento ativo”. Na constituição 

deste terceiro capítulo incluem-se a apresentação e fundamentação metodológica utilizada, 

nomeadamente, o paradigma, metodologia, métodos e técnicas de investigação-intervenção e 

avaliação. Por último, este capítulo contempla os recursos mobilizados e limitações do processo. 

 

3.1. Apresentação e fundamentação metodológica: paradigma de investigação-

intervenção 

Qualquer projeto de investigação e intervenção pressupõe a seleção de um paradigma que seja 

o pilar da sua construção, do seu desenvolvimento e da sua implementação. Segundo Quivy e 

Campenhoudt (1998), o trabalho de investigação social tem como principal objetivo compreender e 

interpretar mais profundamente os fenómenos da realidade social. Logo, a escolha, a elaboração e a 

organização dos procedimentos de trabalho variam conforme o tipo de investigação que se pretende 

realizar. Neste caso em concreto, o conceito de paradigma assume já um papel significativo, dado que 

se volta para a investigação, para a aquisição de conhecimentos indispensáveis para e sobre o homem. 

A expressão de paradigma deve-se a Kuhn (1962; cit. in Coutinho, 2011: 9) “que definiu como 

sendo, em primeiro lugar, o conjunto de crenças, valores, técnicas partilhadas pelos membros de uma 

dada comunidade científica, e em segundo lugar, como um modelo para “o que” e para o “como” 

investigar num dado contexto histórico/social”. 

Para este projeto de investigação-intervenção assume-se a aplicação de um paradigma 

interpretativo-hermenêutico, “também designado por naturalista, qualitativo ou ainda, mais 

recentemente, construtivista” (Guba, 1990; Creswell, 1994; Crotty, 1998, cit. Coutinho, 2011: 15). 

Este paradigma “pretende substituir as noções científicas de explicação, previsão e controlo do 

paradigma positivista pelas compreensão, significado e acção” (Coutinho, 2011: 16). Baseia-se ainda 

na relação entre investigador e realidade estudada, “na qual o conhecimento só se obtém através de 

um processo de compreensão dos fenómenos, que permite a inteligibilidade interior que está na base 

do conhecimento do mundo social e da acção” (Reis, 2010: 39). Este paradigma centra-se na 

compreensão do que é particular e único e aceita que a realidade é dinâmica, múltipla e holista (Reis, 

2010). No âmbito deste paradigma o objeto de estudo é o mundo humano e as suas ações e o seu 

desígnio é compreender os significados que lhe são atribuídos pelos sujeitos (Silva, 2010). O objeto de 
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análise deste paradigma é portanto, “concebido em termos de acção, que abrange o comportamento 

físico e os significados que os actores lhe atribuem” (Silva, 2010: 7). 

Enquadrando-se este paradigma num modelo de investigação qualitativa, este permite-nos o 

recurso a um tratamento descritivo e interpretativo dos dados recolhidos. Ora, a abordagem qualitativa 

“exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 

constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do […] objeto 

de estudo” (Bogdan & Biklen, 1994: 49). O processo de uma investigação qualitativa reflete a 

importância que os sujeitos assumem neste tipo de investigação, aproximando investigador e sujeito e 

estabelecendo um diálogo entre ambos (Bogdan & Biklen, 1994; Hébert, Goyette & Boutin, 2008). 

Deste modo, para o presente projeto foi dado ênfase à metodologia qualitativa, sem, no 

entanto, negligenciar a metodologia quantitativa, dado que também se utiliza a estatística. Sendo 

assim, considera-se que estas duas metodologias não são opostas e que utilizadas em conjunto podem 

enriquecer o desenvolvimento do projeto. Sabe-se que a metodologia quantitativa insere-se no 

paradigma positivista e que apresenta como objetivo a identificação e apresentação de dados, 

indicadores e tendências observáveis, isto é, quando existe a recolha de dados quantificáveis. Em 

contrapartida, a metodologia qualitativa surge como alternativa no sentido de analisar e estudar a 

subjetividade inerente ao comportamento das pessoas e às atividades das organizações. Este tipo de 

investigação é indutivo e descritivo, enquanto o investigador desenvolve ideias e conhecimentos a partir 

de padrões resultantes da recolha de dados, em vez de recolher dados para comprovar teorias ou 

modelos como num estudo quantitativo. Com efeito, o significado (subjetividade) tem muita 

importância, uma vez que se tenta compreender e valorizar os sujeitos de investigação. 

Stake (2007: 52) destaca três diferenças entre a metodologia qualitativa e quantitativa: “1) a 

distinção entre explicação e compreensão como objetivo da investigação; 2) a distinção entre um papel 

pessoal e impessoal para o investigador e 3) a distinção entre o conhecimento descoberto e o 

conhecimento construído”. Para este autor, os investigadores quantitativos enfatizam a explicação e o 

controlo, ao passo que os investigadores qualitativos privilegiam a compreensão das complexas inter-

relações entre tudo o que existe (Stake, 2007). A metodologia qualitativa distingue-se também da 

quantitativa, pelo facto de privilegiar o contexto da descoberta. Assim, o investigador qualitativo 

“procura a formulação de conceitos, teorias ou modelos com base num conjunto de hipóteses que 

podem surgir quer no decurso, quer no final da investigação” (Guerra, 2002: 23). Portanto, “as 

questões, as hipóteses, as variáveis ou as categorias de observação normalmente não estão totalmente 

formuladas ou predeterminadas no início de uma pesquisa” (Hébert, Goyette & Boutin, 2008: 102). 
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A concretização do projeto “Educar públicos adultos e séniores no museu” requereu um 

envolvimento e um contacto muito próximo com as realidades de cada instituição, isto é, aproximar-nos 

do público-alvo, uma vez que, não estamos numa situação que proporcione o contacto diário (como por 

exemplo, num Lar). A metodologia qualitativa como base desta investigação-intervenção, permite o 

contacto direto e do envolvimento com os vários públicos/agentes tornando possível perceber as 

dinâmicas das várias instituições, compreender os comportamentos e a realidade social de todo o 

contexto, incluindo no museu. O objetivo passou por estarmos efetivamente ligados ao objeto de 

estudo, assim como nos diz Bogdan e Biklen (1994: 47) que “na investigação qualitativa a fonte directa 

de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal. Os investigadores 

despendem grandes quantidades de tempo em escolas, famílias, bairros e outros locais…”. Logo, 

algumas características típicas deste paradigma passam, por exemplo, por: familiarizar-se com os 

contextos, desenvolvendo um trabalho interativo e participativo e, como tal, passa a ser um trabalho 

que consumirá muito tempo; o trabalho descritivo, interpretativo e construtivo; além do ambiente 

natural ser uma fonte de dados, também é possível recorrer várias fontes de material empírico; tem 

interesse, sobretudo, pelo processo, saber como se passa ou porque acontece determinada situação, 

por exemplo, e não meramente pelos resultados; a interação simbólica – interação de uns com os 

outros e interpretação dos dados segundo o que representa para os sujeitos, ou seja, através do 

individual conhecemos o social; a análise indutiva – recolher informação e construir conhecimento 

progressivamente (Bogdan & Biklen, 1994). De um modo geral, a concretização de investigações e 

projetos de carácter qualitativo resultam em estudos profundos que permitem compreender os 

significados que os sujeitos atribuem às suas experiências de vida (Chizzotti, 2000). 

 

O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados. Conectados por uma teoria explicativa; […] O 
objecto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que os sujeitos concretos 
criam em suas relações. (Chizzotti, 2000: 79) 

 

Não obstante, não é mais do que um processo coletivo onde os sujeitos se envolvem, 

produzindo conhecimento, identificando problemas, necessidades e estratégias para resolve-los. Nas 

palavras de Chizzotti (2000: 83) verifica-se que “na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que 

participem da pesquisa são reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos produzem 

práticas adequadas para intervir nos problemas que identificam”. Neste tipo de estudo, a análise tem 

muito mais atenção ao processo do que ao produto, uma vez que 

 



 

54 

O «significado» que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador. 
Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a «perspectiva dos participantes», isto é, a maneira 
como os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas. Ao considerar os diferentes pontos 
de vista dos participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações, 
geralmente inacessível ao observador externo. (Bogdan & Biklen, 1982; cit. in Lüdke, 1986: 12) 

 

Em suma, a metodologia qualitativa valoriza a complexidade da vida humana, conferindo uma 

grande importância ao mundo do significado de cada pessoa. Visto por este prisma, está-se a falar de 

experiências e conhecimentos já adquiridos. Logo, a utilização da metodologia qualitativa, pressupõe 

que o ambiente real seja fonte direta de recolha de dados, para que possibilite dar ênfase ao processo 

de investigação e intervenção, e não simplesmente, aos resultados, quando estes são quantificados 

através de métodos estatísticos (Bogdan & Biklen, 1994).  

No entender de Bell (1997: 27) um projeto de cariz qualitativo consiste “numa abordagem que 

se revela particularmente atraente para os educadores, devido à sua ênfase prática na resolução de 

problemas”, o que na opinião de Kemmis e Mactaggard (1988: 379) se apresenta como “um processo 

concreto e prático que ajuda os nele implicados a dar forma (…) a perspectivas educativas e melhorar 

a educação”. 

 

3.2. Seleção dos métodos e técnicas de investigação, intervenção e avaliação. 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1992:185), “os métodos de recolha e os métodos de análise 

dos dados são normalmente complementares e devem, portanto, ser recolhidos em conjunto, em 

função dos objectivos”. Assim sendo, e tendo em conta os objetivos da fase de implementação, as 

metodologias a adotar serão, seguramente, ativas e participativas. Tratando-se de um projeto de 

investigação-intervenção, onde a participação é condição sine qua non, os métodos escolhidos 

basearam-se na investigação-ação participativa e na animação sociocultural. A nosso ver, este tipo de 

método é o que mais se adequa, nomeadamente, à educação de adultos e à intervenção comunitária, 

na medida em que no contexto específico de estágio foi fundamental uma intervenção direta e 

frequente com o público-alvo, a fim de reconhecer as suas necessidades, delineando objetivos e 

concebendo atividades para que a intervenção fosse coerente. No campo da educação de adultos e 

intervenção comunitária, a investigação-ação participativa é considerada um exilibris, na medida em 

que, com base no estudo de uma determinada realidade é possível medir esforços em prol de uma 

mudança, traduzindo-se na responsabilidade de todos os intervenientes. Estes, de acordo com Erasmie 

e Lima (1989: 50) constituem “uma importante fonte de informação, são eles que sabem o que está 

realmente acontecer, como se está a proceder o desenvolvimento”. Assim, todos são responsáveis no 
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processo, e todos marcam presença no desenvolvimento do mesmo em torno de um objetivo comum, 

ou seja, é aquilo que muito se ouve, não é algo feito para a comunidade mas com a comunidade. 

Resumidamente, estes autores relatam que a investigação-ação participativa comporta três 

componentes: 

 

Um processo de investigação de problemas sociais, através da participação activa da comunidade em todas 
as fases do processo; 
Um processo educativo através do qual a comunidade adquire consciência, não só dos problemas concretos 
com que se depara, mas também das causas estruturais desses problemas; 
Um processo de incrementar acções que possam conduzir a soluções para um problema, quer seja de 
longo ou curto prazo. (Erasmie & Lima, 1989: 44) 

 

Segundo Ander-Egg (1990) a investigação-ação participativa supõe a simultaneidade do 

processo de conhecer e intervir, e implica a participação dos sujeitos. Clarifique-se, então, a origem dos 

termos que designam este método. A investigação constitui um conjunto de procedimentos 

operacionais e técnicos para adquirir um conhecimento mais aprofundado e sistemático de um aspeto 

da realidade social, com o propósito de atuar de forma transformadora sobre a mesma. A ação 

relaciona-se com a atividade da investigação, na medida em que os agentes participantes no projeto 

atuam, isto é, são ativos, no estudo da sua realidade e na procura do conhecimento, onde os próprios 

têm de se conhecer e dar a conhecer para ser possível fazer um levantamento das suas características. 

Por último, a participação implica um envolvimento dos agentes no projeto desde a sua primeira fase, 

para que haja uma cooperação dos participantes na programação e projeção do projeto, e só assim 

poderemos dizer efetivamente que há um projeto. Sendo a investigação-ação participativa um processo 

de pesquisa e intervenção sobre a realidade, compreende de acordo com Simões (1990: 42) um 

trabalho em conjunto entre práticos e investigadores para unir “indissoluvelmente o conhecimento e a 

prática: um conhecimento que se age e uma prática que se conhece; um conhecimento-para-acção e 

uma acção-para-o-conhecimento”. Ainda o mesmo autor refere que é um processo cíclico, passando 

pelo planeamento, ação, observação e reflexão para voltar ao início ate atingir os resultados esperados. 

Ou pode ainda ser entendida como um processo orientado para a mudança social, sendo uma das 

suas principais finalidades a mobilização de pessoas para atingirem objetivos comuns descobrindo a 

realidade social e atuando sobre ela. 

Para Bogdan e Biklen (1994: 293) a investigação-ação participativa “é um tipo de investigação 

aplicada, no qual o investigador se envolve activamente na causa da investigação”. Aliás, no entender 

de Alarcão (1996: 117) a investigação-ação participativa é um processo reflexivo que “possibilita a 

compreensão das situações educativas e uma intervenção sobre as situações problemáticas”. Segundo 
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Ação 

Observação 

Planificação 

Reflexão 

Kemmis e Mactaggard (1988: 30) a investigação-ação participativa desenvolve-se “seguindo uma 

espiral introspectiva: uma espiral de ciclos de planificação, acção (estabelecimento dos planos), 

observação (sistemática) reflexão e logo replanificação, novo passo para a acção, novas observações e 

reflexões”. Sendo assim, a investigação-ação participativa orienta-se para a melhoria da prática em 

diversos campos de ação, pressupondo mudanças e aprendizagens através da participação de todos os 

implicados. De facto, a investigação-ação participativa, de acordo com Sousa e Baptista (2011: 65) é  

 

Uma metodologia que tem o duplo objectivo de acção e investigação, no sentido de obter em ambas as 
vertentes: 
 Acção – para obter mudanças numa comunidade ou organização ou programa; 
 Investigação – no sentido de aumentar a compreensão por parte do investigador (…) da comunidade. 

 

Como é possível verificar, na figura 1, a investigação-ação participativa desenvolve-se numa 

dinâmica espiral de ciclos 

 

Gráfico 16 - Ciclo da investigação-ação participativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa e Baptista: 2011. 

E para finalizar, Sousa e Baptista referem (2011: 65) que  

 

A investigação-acção é participativa e colaborativa, no sentido em que implica todos os intervenientes no 
processo. O investigador não é um agente externo que realiza investigação com pessoas, é um co-
investigador com e para os interessados nos problemas práticos e na melhoria da realidade. 

 

Para além da investigação-ação participativa, também foi fundamental recorrer-se à animação 

sociocultural. A animação é um processo direcionado para o desenvolvimento comunitário do indivíduo 

e que o leva a uma democracia cultural “conservando, ampliando e optimizando o património artístico-

cultural dessa mesma comunidade” (Ventosa, 1997: 47). Assim, os principais valores da animação e 

intervenção comunitária são a partilha e a participação, e estes valores estão intimamente relacionados 
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no sentido em que valoriza a participação consciente e crítica de pessoas e grupos, criando espaço 

para a comunicação interpessoal. A animação tem como finalidade o desenvolvimento da autoestima e 

da autonomia, a participação social e o desenvolvimento pessoal e comunitário. Esta está ligada à área 

da Educação, sendo ela formal, não formal ou informal e pode ser utilizada como “um meio para 

conseguirmos desenvolver a educação de adultos e a educação ao longo da vida, valorizando as 

experiências que o indivíduo adquire no seu ciclo de vida” (Correia, 2010: 30). É muito importante 

desenvolver a animação junto das pessoas com mais idade, pois, ao desenvolver-se a capacidade de 

ser protagonista do seu próprio desenvolvimento, combate-se o sedentarismo, solidão e isolamento, e 

por isso, “o que se procura através da Animação é desenrolar um processo de dinamização que 

estimule a criação individual e ofereça a cada indivíduo a possibilidade de ampliar o seu protagonismo 

no próprio desenvolvimento pessoal, social e cultural, em contexto de participação” (Ander-Egg, 2000: 

143). Em relação às técnicas de recolha de informação numa investigação-intervenção, estas 

desempenham um papel crucial, na medida em que  

 

São um instrumento de trabalho que viabiliza a realização de uma pesquisa, um modo de conseguir a 
efectivação do conjunto de operações em que consiste o método, com vista à verificação empírica. (Pardal & 
Correia, 1995: 48) 

 

Aplicar um conjunto de técnicas revela-se uma mais-valia na captação de informação, já que 

permite analisar o contexto de uma forma mais profunda e complementar. As técnicas de recolha de 

dados, utilizadas no projeto foram a observação, o inquérito por questionário, a pesquisa documental, 

as conversas informais, diários de bordo e fotografia e vídeo. O quadro que se segue apresenta-as de 

uma forma resumida, e adiante procede-se à sua explicitação. 

 

Quadro 2 – Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

a) Pesquisa documental 

É a base de qualquer trabalho; recolha e verificação de dados que complementa informações 

obtidas por outras técnicas; análise de documentos escritos enquadrados com o projeto. 

b) Observação 

Facilita um conhecimento mais rigoroso e preciso, pois, capta as ações e os comportamentos no 

momento, originando numa relação de proximidade e confiança. A observação pode constituir-se como 

técnica de investigação complementar, nomeadamente, à entrevista. 
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c) Conversas informais 

Proporcionar um melhor conhecimento do público-alvo; maior familiarização/criação de laços com o 

contexto de trabalho e os seus intervenientes. 

d) Inquérito por questionário 

A natureza quantitativa e a capacidade que tem em concretizar informação concede um estatuto 

excelência e autoridade científica no quadro de uma sociedade e de uma ciência dominadas pela lógica 

formal, mais adequada à captação dos aspetos contabilizáveis dos fenómenos. 

e) Fotografia/vídeo 

É um meio de registar as atividades, concretamente, utilizadas nas primeiras visitas do público-

alvo. Serão técnicas a utilizar ao longo da intervenção para posteriormente produzir exposições 

nas instituições. 

f) Diários de bordo 

Após as observações (participante e não participante) redigir alguns registos; analisar e reflectir sobre 

algumas informações que possam levar a futuros ajustes no projeto. 

 

a) Pesquisa documental 

A pesquisa documental é uma técnica que permite analisar e obter as informações que se 

pretendem para conhecer o objeto de estudo. À medida que se vai recolhendo a informação procede-se 

à respetiva análise. Podemos definir a pesquisa documental como uma “técnica de recolha de 

informação necessária em qualquer investigação, o recurso a documentos é uma tarefa difícil e 

complexa que exige do investigador paciência e disciplina” (Pardal & Correia, 1995: 74). Neste projeto 

a pesquisa documental desenvolveu-se na primeira fase em que se procedeu à análise de alguns 

documentos que permitiram a caracterização da instituição, do público-alvo e a compreensão da 

problemática central do contexto, por exemplo; numa segunda fase serviu para complementar 

informação obtida através de outras técnicas (Bell, 1993). De acordo com Cervo e Bervian (1983: 55) 

esta técnica “explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos”. É 

imprescindível na concretização de um projeto como este proceder à análise documental da realidade 

em estudo, pois, posteriormente podemos traçar um plano de intervenção sustentável e coerente. A 
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análise documental tem várias vantagens numa investigação do tipo qualitativa. Por exemplo: os 

documentos são uma fonte de informação estável, rica e contextualizada: “persistindo ao longo do 

tempo, os documentos podem ser consultados várias vezes e inclusive servir de base a diferentes 

estudos, o que dá mais estabilidade aos resultados obtidos” (Lüdke & André, 1986: 39). É uma técnica 

não invasiva, ou seja, ao pesquisar informação escrita e publicada sobre um determinado sujeito ou 

comunidade, não se altera nada nem se causam perturbações que poderiam influenciar o objeto 

estudado. 

Os documentos utilizados para a investigação podem ser de diversos tipos, dependendo dos 

objetivos de cada investigação. Segundo Ketele e Roegiers (1993) por documentos pode entender-se: 

documentos escritos e audiovisuais (esquemas, fotografias, documentos informatizados, etc.); 

documentos publicados (livros, revistas, regulamentos e manuais técnicos); documentos oficiais 

(documentos com as normas e leis); documentos fechados ou abertos (formulários, grelhas de 

avaliação e questionários); entre outros. Os documentos consultados e utilizados no âmbito do estágio 

para a recolha de informação foram: o plano de atividades 2014/2015 do Serviço Educativo do Museu; 

livros, revistas e jornais. 

 

b) Observação 

A observação direta e participante (acompanhada por uma grelha de observação) foram 

utilizadas em todo o processo de investigação, mas também serviu de método de avaliação contínua 

das atividades implementadas, enquanto “aquela em que o próprio investigador procede directamente 

à recolha das informações” (Quivy & Campenhoudt, 1992: 164-165) e permite observar e captar os 

comportamentos no momento em que eles se produzem. Através da observação participante podemos 

recolher dados descritivos e compreensivos (Léssard-Herbet et al., 2008) compilados sistematicamente 

no diário de bordo. 

Durante a realização do diagnóstico de necessidades, foi pertinente utilizar esta técnica para 

que se tornasse possível uma familiarização com o público-alvo, analisando as suas atividades 

quotidianas e os contextos em que estas aconteciam. Ao longo do processo de intervenção, as 

informações foram recolhidas de forma a analisar e avaliar comportamentos, reações e manifestações 

do público-alvo em relação às atividades implementadas, ou seja, conseguimos um feedback em tempo 

real. Dessa forma, a observação assume-se como “uma técnica de investigação qualitativa adequada 

ao investigador que deseja compreender um meio social que, à partida, lhe é estranho ou exterior e 

que lhe vai permitir integrar-se progressivamente nas actividades das pessoas que nele vivem” 
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(Léssard-Herbet et al., 2008: 155). Além disso, no que concerne à observação direta e participante, 

também é importante ressalvar que se procedeu à observação do contexto de estágio, no sentido de 

compreender toda a dinâmica subjacente ao museu. Os métodos de observação direta constituem os 

únicos métodos de investigação social que captam os comportamentos no momento em que eles se 

produzem em si mesmos sem a mediação de um documento ou de um testemunho; “na medida em 

que o observador acompanha in loco as experiências dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão 

do mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias acções” 

(Lüdke & André, 1986: 26). 

Segundo Denzin (1986b; cit. in Flick, 2005: 142) a “observação participante define-se como 

estratégia de campo que combina vários elementos: a análise documental, a entrevista de sujeitos e 

informantes, a participação e observação diretas, e a introspeção”. A desvantagem da observação 

direta é a possibilidade de interferir no ambiente que se observa e, com, isso originar alterações, visto 

que “há críticas no sentido de que o grande envolvimento do pesquisador leve a uma visão destorcida 

do fenómeno ou uma representação parcial da realidade” (Lüdke & André, 1986: 27). 

 

c) Conversas informais 

As conversas informais foram um marco importante ao longo de todo o estágio, desde o início 

foram essenciais para criar uma relação de proximidade com o público-alvo, com os profissionais do 

museu e com as técnicas das instituições dos grupos. Foram essenciais para se compreender os 

métodos e dinâmicas do museu e permitiram o esclarecimento de informações sobre os adultos e os 

idosos quando se conversava com as técnicas que os acompanham diariamente e, assim, 

planear/ajustar a futura intervenção. Com as conversas informais, o público-alvo percebeu que a 

intenção da intervenção tinha como principal finalidade ajudá-los no seu processo de reabilitação na 

qualidade de vida, sem impor qualquer obrigação, acabaram por ter uma adesão bastante significativa 

ao projeto que foi desenvolvido no âmbito do estágio. Tudo o que fosse dito de relevante nestas 

conversas ia sendo registado no diário de bordo. O diário de bordo permitiu recolher o que foi proferido 

pelas pessoas em tempo real, fazendo anotações e observações pertinentes. Foram ainda utilizadas 

como forma de avaliação contínua, através das quais se foi percebendo o nível de satisfação dos 

participantes em relação às atividades em desenvolvimento. 
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d) Inquérito por questionário 

No projeto recorreu-se ao inquérito por questionário de forma a proceder-se ao diagnóstico de 

necessidades e interesses do público-alvo. Esta técnica foi ainda utilizada em diversas atividades, como 

forma de avaliação de satisfação individual. O inquérito por questionário 

 

Consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, uma série 
de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua atitude em 
relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou 
de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que 
interesse os investigadores. (Quivy & Campenhoudt, 1992: 190) 

 

A administração do inquérito ocorreu de duas formas distintas: uma administração direta, onde 

o sujeito respondeu diretamente na folha do inquérito por questionário sem intervenção; e uma 

administração indireta, onde o sujeito respondeu às questões por intermédio de uma técnica e/ou 

auxiliar que lhe ia lendo as perguntas e assinalando as respostas dadas. O primeiro inquérito por 

questionário foi aplicado na fase de diagnóstico de necessidades e interesses, com o objetivo de definir 

o perfil do grupo com que se iria trabalhar (constituído por dois momentos: o primeiro direcionado para 

os dados pessoais dos inquiridos e, num segundo momento, direcionado para os hábitos de ocupação 

de tempos livres e, ainda aferir possíveis atividades a desenvolver), o segundo inquérito por 

questionário foi aplicado numa fase de avaliação intermédia, de forma a obter informações que nos 

permitissem conhecer a opinião dos participantes sobre as atividades desenvolvidas. No final do projeto 

foi aplicado outro inquérito por questionário, já numa fase de avaliação final, como forma de verificar 

novamente as opiniões, as aprendizagens e conhecimentos adquiridos ao longo do processo e as 

repercussões no plano pessoal e social de cada um. Esta análise global do trabalho também foi 

fundamental para verificar o grau de alcance do projeto. É de salientar que maioritariamente as 

perguntas são de resposta fechada, ou seja, com o intuito de uma resposta direta e objetiva. No caso 

das questões fechadas, a pessoa deve selecionar de uma lista pré-estabelecida de respostas possíveis, 

a resposta que melhor corresponde à sua posição (Ghiglione & Matalon, 2001). No caso em concreto, 

nas questões que exigiam uma resposta fechada propôs-se uma lista com várias opções sobre o 

mesmo tema, dentre as quais as pessoas inquiridas deveriam selecionar a que melhor respondesse à 

questão colocada. 

No entanto, há que evidenciar que estes questionários continham questões abertas, através 

das quais as pessoas responderam livremente, “utilizando o seu próprio vocabulário, fornecendo os 

pormenores e fazendo os comentários que consideram certos” (Ghiglione & Matalon, 2001: 115). 



 

62 

Assim, no caso de questões em que pretendíamos uma resposta “mais rica e detalhada” (Hill 

& Hill, 2008: 94), colocamos questões abertas, sendo, por isso, necessário, recorrer à análise de 

conteúdo das respostas. Então, tivemos de as analisar para identificar a ideia/força nelas presente e 

compará-las com categorias por nós delineadas, de acordo com os objetivos das questões colocadas. 

Estas categorias sofreram, contudo, as alterações necessárias em função das respostas dadas. Este 

procedimento não foi demasiado complicado, uma vez que as respostas eram de fácil leitura. No nosso 

entender, foi importante fazer uma combinação mista entre a formulação de questões fechadas e 

abertas, servindo as últimas para dar mais liberdade aos inquiridos de exporem as suas opiniões e 

assim, ser possível conseguir um número de informações sobre o processo. 

Fizemos o esforço de elaborar perguntas claras e acessíveis, mas, sabia-se a que podia ainda 

restar dúvidas em relação a algumas questões. Por esse motivo, o inquérito foi preenchido estando 

presente o educador/técnico. Dessa forma, era possível ajudar os indivíduos face a alguma dificuldade 

que surgisse no preenchimento do inquérito, sem, contudo, intervir no tipo de resposta. 

 

e) Fotografia 

O registo fotográfico foi utilizado em várias atividades do projeto. Foi utilizado como forma de 

retratar os momentos, assim como o registo das reações do público-alvo no decorrer das diversas 

atividades – de facto, um pedido da maioria das pessoas. De facto, como refere Bogdan e Biklen 

(1994: 183) as fotografias podem dar-nos “fortes dados descritivos, são muitas vezes utilizadas para 

compreender o subjectivo e são frequentemente analisadas indutivamente”. Embora a fotografia esteja 

ligada acerca de algum tempo à investigação em ciências sociais, a atenção dada pelos investigadores 

é controversa. Para uns, a fotografia não é um meio de conhecimento, para outros, a fotografia permite 

compreender e estudar vários aspetos da vida (Bogdan & Biklen, 1994). 

 

A utilização mais comum da câmara fotográfica é talvez em conjunção com a observação participante. Nesta 
qualidade é a maior parte das vezes utilizada como um meio de lembrar e estudar detalhes que poderiam 
ser descurados se uma imagem fotográfica não estivesse disponível para os reflectir. (Bogdan & Biklen, 
1994: 189) 

 

No final deste trabalho, as fotografias foram ‘recuperadas’ para fazer um pequeno registo em 

filme das atividades – também um pedido do grupo – a ser visualizado numa última sessão, com o 

intuito de reviverem alguns momentos, sobretudo aquelas mais marcantes.  
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f) Diários de bordo/Notas de campo 

Estas anotações permitem que o investigador enquanto se encontra no terreno vá escrevendo 

sobre aspetos importantes, dúvidas e/ou questões que vão surgindo, de modo a auxiliá-lo ao longo da 

investigação e na elaboração do relatório final. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994: 150), o sucesso de estudos baseados em metodologias 

qualitativas como, por exemplo, no estudo de caso, baseia-se em “notas de campo detalhadas, 

precisas e extensivas”. Assim que o investigador volta do terreno deve escrever aquilo que “ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha” (Bogdan & Biklen, 1994: 150). 

Em suma, dá uma descrição das pessoas, objetos, lugares, atividades, ideias, estratégias, etc. 

E o propósito é que as notas de campo fluam (Bogdan & Biklen, 1994). Consequentemente, todas as 

notas de campo são sistematizadas num diário de bordo, o qual documentava, tal como afirma Flick 

(2005) todo o processo de abordagem no terreno, as experiências, problemas, fatos importantes, etc. 

Sem dúvida, uma das técnicas mais importante no decorrer deste projeto. 

O conteúdo das notas de campo foi elaborado, por um lado de uma forma descritiva e, por 

outro, reflexiva. A parte reflexiva representa, através da perspetiva de Bogdan e Biklen (1994: 152), “o 

melhor esforço do investigador para registar objetivamente os detalhes do que ocorreu no campo”. Os 

mesmos autores afirmam ainda, que é preferível citar ao invés de resumir o que foi dito pelos 

participantes. Neste sentido, abrangemos nas notas de campo os relatos dos sujeitos, reconstruções de 

diálogos ou debates, relatos de acontecimentos particulares e relevantes para o nosso estudo e 

descrições de atividades realizadas. Por sua vez, a parte reflexiva das notas de campo envolve as 

observações, especulações acerca do que foi observado, informações adicionais, pensamentos e 

sentimentos. 

 

3.2.1. Técnicas de educação/formação 

Sendo este um projecto que visa desenvolver de forma integral os adultos e os idosos de várias 

IPSS através da educação comunitária, os processos e as estratégias a utilizar tinham que ser ativas, 

participativas e centradas nas pessoas. Desta forma, as estratégias de acção foram sempre baseadas 

nos princípios da educação de adultos, que entre outros passam por permitir que o indivíduo adquira 

capacidades no sentido de se tornar mais autónomo e mais ativo na sociedade. Para tal é necessário, 

como refere Freire (1975) apostar numa educação libertadora, que permita que o educando se vá 

autonomizando, de modo a que se torne mais espontâneo, mais participativo e que vá adquirindo 

mecanismos que o tornem capaz de resolver os seus próprios problemas. Neste sentido, os processos 
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que orientaram a nossa intervenção, foram técnicas ativas. Desse modo, o educador de adultos não 

dirige a ação, não é o centro das atenções e passa a ser apenas aquele que vai orientando a ação, 

dando desta forma mais ênfase ao educando permitindo que este coloque em evidência a informação 

que já possui. 

Atendendo às linhas orientadoras de técnicas ativas a melhor estratégia que encontramos para 

trabalhar junto do nosso público-alvo, foi a animação sociocultural, isto porque visa dar “ânimo” ou 

“vida” a uma determinada comunidade. Enquanto prática os seus objectivos passam por trabalhar 

junto do sujeito, levando a que este tome consciência da realidade onde está inserido e que ganhe um 

sentido crítico, de forma a poder ter uma participação mais ativa e autónoma na sociedade e 

consequentemente que possa melhorar a sua qualidade de vida. Como refere o autor Úcar (1992: 66) 

a animação sociocultural ao desenvolver a consciência e o sentido crítico no indivíduo “pretende, que el 

hombre asuma el protagonismo de su propria vida, que aprenda a decir “basta” frente algo 

inconveniente, y que la haga en solidaridad com las personas de su comunidade”. 

Outra técnica bastante utilizada na realização das atividades do projeto foi o brainstorming, 

quando se pretendia que o público demonstrasse conhecimentos em relação a tema a ser tratado. 

Além disso, pode permitir que as pessoas exponham ideias, incentivando a participação de todo o 

grupo. Brainstorming (‘tempestade cerebral’), mais que uma técnica de dinâmica de grupo, é uma 

atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo - 

criatividade em equipa - colocando-a ao serviço de objetivos pré-determinados. Esta técnica foi muitas 

vezes utilizada para se detetar conceções prévias dos sujeitos sobre atividades/assuntos. Pois, todos 

são encorajados a participar deixando fluir a sua imaginação sentido à vontade para dizer qualquer 

ideia que tenha surgido. O brainstorming pode ser utilizado para muitos fins: “para produzir o máximo 

possível de ideias para a discussão de avaliação do grupo; para desenvolver o pensamento criativo; 

para resolver um problema dum modo novo quando as técnicas convencionais falharam na descoberta 

da solução” (Norbeck, 1981: 43). 

 

3.2.2. Seleção da técnica de análise de dados 

 Análise de conteúdo 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1992: 224-225) a análise do conteúdo “oferece a 

possibilidade de tratar de forma metódica informações e testemunhos que apresentam um certo grau 

de profundidade e de complexidade”. Trata-se da interpretação e sistematização dos dados recolhidos 

através do instrumento de recolha utilizado, neste caso, trata-se da análise das informações recebidas 
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através dos inquéritos por questionário, utilizados tanto na fase de diagnóstico, como na fase 

intermédia e na avaliação final. Para Guerra (2002), a técnica de análise de conteúdo tem uma 

dimensão descritiva e uma dimensão interpretativa. A primeira pretende mostrar o que foi narrado; a 

segunda permite formular as regras de inferência, dado “que decorre das interrogações do analista 

face a um objeto de estudo, com recursos a um sistema de conceitos teórico-analíticos” (Guerra, 2002: 

62). E na opinião de Bardin (1991: 36) a análise de conteúdo “é uma técnica de investigação que 

através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”. Após a recolha do 

material documental, o passo a dar foi uma leitura de todo o material e seleção dos documentos que 

se pretendia analisar. De seguida, faz-se uma leitura “flutuante” de todos os textos, no sentido de se 

proceder à codificação dos dados. Assim, encontrámos nestes dados brutos, palavras, frases, padrões 

de comportamento, entre outros, que se repetiam ou destacavam. O processo de codificação 

“corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras precisas – dos dados brutos do texto, 

transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do 

conteúdo, ou da sua expressão, suscetível de esclarecer o analista acerca das características do texto, 

que podem servir de índices” (Bardin, 1991: 103). 

 

3.2.3. Plano de tratamento e análise de dados 

Este projeto, como qualquer outro projeto de intervenção, contempla um processo destinado à 

avaliação. E esta é uma etapa importante que deve ser uma constante no projeto. Esta como 

formulação de juízos e tomada de decisões é fundamental para a regulação da ação, assumindo por 

isso um papel pertinente na conceção, planificação e implementação de projetos. Avaliar é confrontar a 

realidade com o que é ‘desejado’ ou ‘esperado’. Nesse sentido, na opinião de Castro-Almeida, et al. 

(1993), quando avaliamos podemos utilizar vários critérios:   

 Critérios de pertinência: procuram verificar se os objetivos do projeto são válidos em relação 

aos problemas a resolver e aos interesses dos sujeitos envolvidos;  

 Critérios de coerência: procuram indagar o grau de adequação entre as decisões sobre o 

funcionamento interno e o contexto externo do projeto;  

 Critérios de eficácia: tentam diagnosticar os efeitos das decisões tomadas e em que medida 

os resultados obtidos correspondem aos objetivos fixados;  

 Critérios de eficiência: analisam a relação entre os resultados constatados e os meios 

(financeiros, humanos, institucionais) mobilizados para os atingir;  
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 Critérios de oportunidade: visam apreciar em que medida as decisões foram tomadas em 

tempo útil, obtendo o máximo de efeitos desejados. 

 

Tendo em conta o conceito de projeto “como a imagem antecipadora e finalizante de 

sequência ordenada de operações susceptíveis de conduzir a um novo estado da realidade-objecto da 

acção” (Barbier, 1996: 55), é possível afirmar que a avaliação permite a regulação da ação de modo a 

garantir que os objetivos estabelecidos estão a ser cumpridos, para que se possa dizer que se está a 

caminhar para uma nova condição. 

Segundo Guerra (2002: 175) “a avaliação dos projectos permite-nos corrigir as trajectórias 

caso estas sejam indesejáveis” daí que na perspetiva do projeto “educar públicos adultos e idosos no 

museu” ela deve acompanhar todo o processo de desenvolvimento. Uma vez que ao longo do projeto a 

avaliação se caracterizou por ser contínua, para proceder a avaliação das atividades e tendo em conta 

a baixa escolaridade dos idosos afetos ao projeto, procurou-se criar instrumentos de fácil compreensão 

para assim não comprometer a informação. Por um lado, a avaliação inicial teve como propósito 

determinar o ponto de partida do projeto, sendo que, ao mesmo tempo, serviu de referência para a 

planear as atividades, por outro lado, a avaliação contínua, acaba por ser considerada a verdadeira 

avaliação do processo educativo. Ao falar de avaliação contínua não significa que se traduz em testes 

ou exames periódicos, mas sim em instrumentos que possibilitem uma valorização permanente da 

atividade que se desenvolveu. No entanto, as atividades não foram avaliadas unicamente pelos 

participantes. Também foi criado um instrumento de avaliação, uma grelha de observação, para a 

responsável do projeto. Neste caso, o foco da avaliação passava por o empenho dos adultos e dos 

idosos, a motivação, o interesse, a criatividade na realização da tarefa e, ainda, a forma como a 

atividade tinha decorrido. O intercalar de instrumentos de avaliação permitiu reunir um conjunto de 

informação mais amplo ao mesmo tempo que se tornou uma avaliação mais credível. Sendo assim, 

este projeto assumiu três momentos de avaliação: 

Na fase inicial ou diagnóstica realizada no início do projeto, recorreu-se à análise documental 

de vários documentos do museu; à pesquisa bibliográfica na procura de esclarecimentos e elucidações 

acerca da problemática; às conversas informais; à observação direta e observação participante de 

forma a entender os comportamentos e as dinâmicas da instituição e dos protagonistas do projeto e 

aos inquéritos por questionário que permitiram recolher informações pessoais, os gostos, interesses e 

necessidades do público. Segundo Zabalza (1992: 62) “avaliar as necessidades significa tomar em 

conta as carências que se devem considerar para esboçar os objectivos da educação”. Identificadas as 
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lacunas e colocado o projeto em prática passamos para uma avaliação contínua, ou como refere 

Guerra (2002) avaliação on going, a qual nos permitia verificar se as atividades estavam a ser bem 

implementadas, se iam de encontro aos interesses do público-alvo e às necessidades sentidas pela 

população, bem como indagar se estávamos a cumprir os objetivos que nos propusemos alcançar. Na 

fase de avaliação contínua ou avaliação de regulação, que se realizou no decorrer da implementação 

do projeto, foi utilizada a observação direta e participante auxiliada por grelhas de observação (como 

registos das atividades – diários de bordo); os questionários de satisfação das atividades; as conversas 

informais e os registos fotográficos. 

 

Vimos que uma avaliação de regulação é uma avaliação que visa corrigir ou ajustar um funcionamento de 
um sistema a fim de o melhorar. São avaliações de funcionamento destinadas a rever os procedimentos 
postos em prática no decurso de um processo. (Ketele & Roegiers, 1993: 52) 

  

No que respeita à avaliação final do projeto, os instrumentos selecionados foram a análise de 

conteúdo (de todos os dados recolhidos ao longo da avaliação contínua); a observação direta e 

participante, o registo das atividades, as conversas informais, os registos fotográficos e o inquérito por 

questionário realizado à acompanhante de estágio e às técnicas e auxiliares dos grupos, bem como aos 

adultos participantes. 

 

3.2.4. Recursos mobilizados 

Para o desenvolvimento e viabilidade do projeto foram mobilizados recursos, quer recursos 

humanos, quer recursos materiais, e que importam referir neste ponto. Neste sentido, na consecução 

da implementação do projeto foram utilizados os seguintes recursos: 

 

 Recursos humanos 

Quanto aos recursos humanos envolvidos neste projecto, pôde-se contar com a participação 

dos adultos e idosos (público-alvo) e com a colaboração da responsável pelo projeto (estagiária); das 

técnicas e auxiliares acompanhantes de cada grupo (as quais tiveram um acompanhamento e 

envolvimento muito próximo na dinamização do projeto); dos colaboradores do museu e da 

responsável pelo serviço educativo do museu (acompanhante de estágio). 

 

 Recursos materiais e físicos  

Relativamente aos recursos materiais, estes compreenderam principalmente o material de 

suporte informático (computador e projetor) e material consumível (cartolina, cola, tesoura, lápis, 
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réguas, papel, etc.), material de pintura (pinceis, tintas) e material para reciclar (jornais, cartão, 

tecidos, caixas de iogurte, etc.). Os recursos físicos necessários foram as infra-estruturas do espaço, 

nomeadamente, salas, auditório e espaço exterior. 

 

3.2.5. Limitações do processo 

As limitações que ocorreram ao longo da intervenção foram encaradas como verdadeiros 

desafios para a realização do projeto no âmbito do estágio. Ao longo do desenvolvimento do projeto, o 

mais difícil não foi conseguir os recursos que foram mencionados, pois com a boa vontade, 

colaboração e disponibilidade de todos foi possível a consecução das atividades. Desse modo, as 

maiores limitações/dificuldades com que nos deparamos durante o projeto foram: saber lidar com as 

ideias fixas e incontestáveis de algumas pessoas (as quais apresentavam uma grande resistência à 

mudança e novidade); tentar mediar conflitos entre alguns idosos (o que levava por vezes à 

destabilização do desenvolvimento das atividades); e a imprevisibilidade revelada pelos idosos (tudo 

influenciava a participação destes nas atividades levadas a cabo como pequenas dores de cabeça, falta 

de descanso, entre outras). 

Outra limitação com que nos deparamos foi a duração da atividade e a frequência das pessoas 

nas atividades, ou seja, o tempo que cada atividade levava era de acordo com a disponibilidade de 

cada grupo, assim como a participação nas atividades. Por vezes, o número de pessoas não era o 

mesmo. E nem sempre foi possível remarcar as atividades, levando alguns grupos a não realizarem 

certas atividades. Por último, considera-se que uma das grandes limitações esteve relacionada com o 

excesso de formalidades. Uma vez que atuei com grupos de várias Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, todas as ações/intervenções efetuadas necessitaram ser devidamente 

formalizadas com antecedência, passando possivelmente por várias mãos até receber por fim a 

aprovação. Todos estes procedimentos burocráticos, por vezes morosos, dificultam um pouco o 

trabalho, na medida em que causa atrasos na intervenção. 
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Capítulo IV 

Apresentação e discussão do processo de intervenção 

A implementação das atividades constitui um momento fundamental do projeto, uma vez que é 

a partir destas que se atingem os objectivos propostos. Refira-se também que a planificação das 

atividades foi flexível, permitindo reajustes de acordo com a especificidade dos destinatários, suas 

necessidades, interesses e ritmos. Veremos que as atividades estão dentro de quatro ateliers, com o 

intuito de se realizarem duas a três vezes por mês. Assim, passa-se descrever os ateliers e a explicitar 

alguns pormenores das atividades e seus resultados. 

 

4.1. Descrição dos ateliers e análise dos resultados 

As atividades desenvolvidas durante o projeto encontravam-se agrupadas em quatro ateliers de 

trabalho: o atelier de (in)formação, o atelier de desenvolvimento interpessoal, o atelier de expressão 

artística e o atelier de educação física.  

 

4.1.1. Atelier de atividades físicas 

Objetivos físicos e fisiológicos: 

 Aumentar a aptidão física através do desenvolvimento das diferentes capacidades físicas, tais 

como, a força, resistência, flexibilidade, coordenação e equilíbrio. 

 

Objetivos sociais e psicológicos: 

 Ocupar os tempos livres de forma alegre e saudável. 

 Aumentar a integração social, o convívio e a relação interpessoal. 

 

Este atelier consistia na realização de um conjunto de atividades mais desportivas. De facto, 

não foi o atelier que mais despertou interesse a todo o público-alvo, isto porque metade do grupo era 

do sexo feminino e as senhoras foram mais reticentes em participar. Mas como constava do 

diagnóstico de necessidades e interesses, tivemos o cuidado de incluir no plano de atividades. Por isso 

mesmo, também só se conseguiu realizar apenas duas sessões, uma de caminhada pelo jardim do 

museu e outra de jogos tradicionais. 

As sessões tinham o propósito de incutir nos adultos e idosos o quão importante é a prática de 

exercício físico nesta fase da vida, salientando sempre a ideia de que uma vida ativa contribui para a 
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melhoria da qualidade de vida, e consequentemente, do envelhecimento. Por esta ordem de ideias, 

Ander-Egg (2000: 383) refere que 

 

A prática desportiva ajuda a conservar a saúde física e o equilíbrio psicológico; eleva a capacidade de 
trabalho físico e intelectual, cria disposição para ser alegre e comunicativo: ajuda na formação da vontade e 
do caracter e deste modo a educação física converte-se num dos componentes da educação e da formação 
da pessoa. 

 

Como se sabe, o exercício faz bem em todas as idades, mas nesta fase, propriamente dita, 

proporciona muitos benefícios. Primeiramente, como já vimos, é um factor indispensável para a 

manutenção física e intelectual do ser humano, independentemente da faixa etária em que cada 

individuo se encontra, sendo uma coadjuvante fundamental no processo de envelhecimento. Além da 

possibilidade de o evitar, também é importante pela potencialidade que oferece na medida em que 

esse processo natural pode ser apaziguado nas suas diferentes dimensões, com particular evidência 

nos domínios social e psicológico. 

Assim, a sessão da caminhada deu-se no espaço exterior do museu. Esta é uma atividade que 

pode ser praticada pela grande maioria dos adultos e idosos sendo uma prática segura. Paralelamente 

à caminhada é possível realizar-se diferentes movimentos corporais, particularmente dos membros 

superiores. É preciso salientar que tive alguns encontros com uma professora de educação física que 

orientou em tudo aquilo que deve consistir uma sessão, por exemplo, a duração da caminhada, os 

movimentos intercalados com a caminhada, atenção aos sinais que podem significar alarme, entre 

outros. Desde o início da atividade que viemos sempre a reforçar que este é um bom exercício para 

qualquer idade, que a marcha pode e deve ser um exercício frequente no dia a dia, pois, não implica 

grande grau de dificuldade, ao invés 

  

A marcha permite um aumento de massa e força muscular, melhora a circulação sanguínea e melhora o 
equilíbrio. Pode, a nível psicológico, melhorar a auto-confiança. Permite aliviar o stress e a tensão. Aumenta 
a mobilidade o que melhora o bem-estar e a capacidade de fazer as actividades diárias. (Liano, Manz & 
Oliveira, 2002: 38) 

 

A segunda sessão foi relacionada com jogos tradicionais. De acordo com Lamas (2009: 3) os 

jogos mantêm as pessoas ocupadas, ajudando a diminuir sentimentos como a solidão e melhorando o 

humor, o bem-estar, a motivação e o interesse para com a vida, “potencia a percepção sensorial, 

exercita as competências cognitivas, aumenta os níveis de auto-estima e melhora a manutenção de 

hábitos saudáveis”. Os objetivos desta atividade de carácter lúdico eram a diversão e a alegria, assim 
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como, uma ocupação do tempo, visto como uma forma de lazer e/ou como um complemento do 

quotidiano. 

Os jogos realizados foram os adultos e idosos que os ‘trouxeram’ e relembraram da infância e 

juventude, logo, estavam praticamente todos familiarizados com as atividades, garantia assim de que 

todos poderiam participar. Foram, inclusive, alguns elementos que trouxeram alguns materiais/objetos 

dos jogos. Estamos a falar dos seguintes jogos: a malha, a macaca, a corda, a roda, etc.  

Análise de resultados (fase intermédia) 

O instrumento de avaliação abaixo utilizado contextualiza a análise de resultados em relação ao 

atelier de educação física. 

 

Figura 1 – Avaliação contínua ao atelier de educação física 

 
 

A avaliação ao atelier de educação física está distribuída por quatro níveis de avaliação. Os 

elementos do projeto tiveram que selecionar entre Muito Bom, Bom, Satisfaz Pouco ou Não Satisfaz. 

Para além disso, tinham dois pontos para indicar qual a atividade dentro deste atelier que tinham 

gostado mais ou menos. 
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Gráfico 17 – Avaliação contínua do atelier de educação física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco elementos (13,5%) avaliaram como não satisfaz e 15 elementos (40,5%) avaliaram 

satisfatoriamente Os restantes 17 elementos (45,9%) mencionaram que o grau de dificuldade não era 

elevado, considerando adequado às características do grupo. Na opinião geral do grupo, a realização 

dos jogos tradicionais foi uma sessão muito divertida e a atividade que mais gostaram, enquanto a 

caminhada teve uma apreciação razoável. 

4.1.2. Atelier de desenvolvimento interpessoal 

Objetivos: 

 Promoção de momentos de ócio/lazer e convívio. 

 Promover o igual acesso aos espaços de cultura e lazer do Município de Braga. 

 Conhecer outros espaços museológicos com diferentes exposições. 

 Rentabilizar os serviços e recursos comunitários para melhorar a qualidade de vida do idoso. 

 Proporcionar aos adultos e idosos novas experiências que lhes permitam uma valorização 

pessoal e social. 

 Comemoração de datas festivas. 

 Sensibilização para uma participação ativa na comunidade. 

 

Qualquer sociedade e/ou comunidade deve ter disponível recursos e mecanismos para as 

pessoas satisfazerem o desejo de aprender, a partir da predisposição de aprendizagem que 
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demonstrem. No diagnóstico de necessidades e interesses, quase todos manifestaram interesse nas 

saídas ao exterior, no contacto com outras pessoas e várias atividades que lhes permitissem conviver. 

Assim sendo, coube-nos proporcionar algumas visitas a vários locais, nomeadamente, 

instituições caracterizadas como espaços de educação não formal. Muitas destas saídas foram 

propostas do grupo, dado serem do seu interesse efetuar essas visitas. De algum modo, este tipo de 

atividade pretende ‘libertar’ estas pessoas que na sua grande maioria estão institucionalizadas, dando 

a oportunidade de conhecer novos lugares. Pretende-se ainda, proporcionar momentos de 

descontração, valorização, reconhecimento, prazer e, ao mesmo tempo, consciencializar o grupo de 

que independentemente da classe socioeconómica, o lazer é um direito de todos. Neste tipo de 

espaços, as pessoas não têm obrigação de aprender ou os seus conhecimentos não vão estar postos à 

prova. As aprendizagens devem ser significativas, ou seja, espontâneas e pessoais. 

O ser humano é por natureza um ser que tem necessidade de se relacionar, por isso, o 

processo de socialização dá-se através do convívio e da construção de vínculos, que são fundamentais 

para o bem-estar. Por exemplo, se visitarmos outros museus ou espaços arqueológicos, que são por 

excelência locais de observação, interação e reflexão, vamos conhecer diversas histórias: histórias de 

outras épocas evocando povos e civilizações antigas, com suas maneiras de viver e pensar; e do 

mundo contemporâneo do qual fazemos parte, com novas descobertas, formas de expressão artística, 

cultural, entre outras. Podemos estar aqui a falar de uma educação inclusiva, a qual, se constitui como 

uma ferramenta essencial no combate a mecanismos de discriminação e exclusão social.  

Nestas visitas e/ou convívios compreende-se o grupo como um lugar de socialização. A vida 

coletiva com as suas inevitáveis frustrações mas também, com as suas alegrias, permite aos membros 

do grupo exercitarem-se nas diferentes tarefas que toda a vida em comum impõe: é necessário 

negociar os seus próprios desejos em função dos desejos dos outros; é preciso admitir algumas 

diferenças certamente incómodas mas portadoras de novas imagens de identificação; não sendo o 

grupo o simples somatório de individualidades mas constituindo-se uma entidade particular com o seu 

próprio dinamismo, torna-se, progressivamente, um lugar de trocas em que cada um aprende a situar-

se relativamente ao outro. Através das suas realizações comuns, os membros do grupo descobrem 

períodos privilegiados que permitem tecer uma rede singular de interações que favorecem em tudo a 

descoberta da força afetiva. Assim, o grupo permite a aprendizagem de múltiplas funções inerentes à 

vida coletiva, tais como, responsabilização, aceitação do outro, negociação, escuta ativa, entre outras. 

E, por isso, com as várias atividades desenvolve-se um prazer feito de cumplicidade, de pertença, de 
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acolhimento mútuo e, finalmente, de partilha gratuita de alegrias. No decorrer do atelier as atividades 

desenvolvidas foram as seguintes: 

 

 ‘Há castanhas no museu’ (Comemoração do dia de S.Martinho). 

 Visita ao Museu dos Biscainhos. 

 Visita ao Theatro Circo. 

 Visita à Domus da velha escola da Sé. 

 Visita à Fonte do ídolo. 

 Visita ao Balneário pré-romano. 

 Visita ao Museu Nogueira da Silva (Dia internacional dos museus). 

 Visita temática ao Museu D.Diogo de Sousa (Dia internacional dos museus). 

 Visita à Casa dos Crivos Exposição ‘Bracara From Augustus’. 

 Visita às Termas Romanas do Alto da Cividade. 

 Chá-Convívio da Peça de teatro ‘A Aventura do Elefante Azul’. 

 Participação no evento ‘Do salão à discoteca Populum’ (Atividade não planeada, mas 

concretizada). 

 ‘Sardinhada no museu’ (Comemoração do S.João). 

Análise de resultados (fase intermédia) 

O instrumento de avaliação abaixo utilizado contextualiza a análise de resultados em relação ao 

atelier de desenvolvimento interpessoal. Este atelier foi o que cativou desde início o grupo, uma vez que 

dentro deste atelier foram realizadas atividades do género de convívios/festas. 
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Figura 2 – Avaliação contínua ao atelier de desenvolvimento interpessoal 

 

A avaliação ao atelier de desenvolvimento interpessoal está distribuída por quatro níveis de 

avaliação. Os elementos do projeto tiveram que selecionar entre Muito Bom, Bom, Satisfaz Pouco ou 

Não Satisfaz. Para além disso, tinham dois pontos para indicar qual a atividade dentro deste atelier que 

tinham gostado mais ou menos. 

 

Gráfico 18 – Avaliação contínua do atelier de desenvolvimento interpessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestas atividades, o público-alvo mostrava-se descontraído e contente. Revelaram-se também 

muito intervenientes nas visitas feitas ao exterior, o que mostra que ganharam mais confiança com o 

tempo. Por assim dizer, estavam a tornar-se mais interessados e autónomos nessas mesmas visitas, o 
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que significa que foram começando a perceber que nunca é tarde para aprender. Desse modo, esse 

contentamento reflete-se na avaliação. As opiniões foram maioritariamente no Muito Bom (81,1%) 

correspondendo a 30 pessoas, no total de 37.  

 

4.1.3. Atelier de (in)formação 

Objetivos: 

- Enaltecer a cultura geral e as experiências de vida dos idosos. 

- Proporcionar aos adultos e idosos novas experiências que lhes permitam uma valorização 

pessoal e social. 

- Fomentar momentos de convívio e de descontração. 

- Promover o hábito da informação. 

- Sensibilizar para várias problemáticas relativas ao envelhecimento.  

- Estabelecer um clima de empatia entre todos os intervenientes. 

 

A criação deste atelier visa a possibilidade do público-alvo adquirir um conjunto de informações 

às quais tem dificuldade de acesso ou simplesmente não tem acesso. Segundo Ander-Egg (2009: 341) 

“as actividades de formação são como uma forma de compensar certos obstáculos ou desvantagens 

sociais de determinados sectores de população que não tenham podido estudar”. Logo, é fundamental 

manter os adultos idosos informados sobre os mais diversos assuntos, sendo necessário “formar um 

sujeito crítico, capaz de ser protagonista da sua própria história” (Ander-Egg, 2009: 341). Em relação 

às temáticas trabalhadas nas sessões, estas foram sobretudo relacionadas com o envelhecimento, 

fruto também das necessidades e interesses do grupo. 

As atividades deste atelier desenvolveram-se num ambiente mais ou menos informal, onde o 

grupo adquiriu um conjunto de informações que lhes podem ser ainda muito úteis. Por vezes, foi 

aplicado o método expositivo e o brainstorming como um complemento, e uma forma do grupo poder 

participar, esclarecer dúvidas ou dar opiniões. Mas, também visualizámos um filme. Este serviu para 

desmistificar alguns assuntos, dissipar alguns medos, possibilitando simultaneamente a aquisição de 

nova informação. O que se tentou transparecer com este atelier é que a falta de informação pode ser 

prejudicial, dado que se torna cada vez mais importante que este género de grupo se mantenha 

informado para que, de certo modo, possa acompanhar a evolução do mundo atual e não se sentir 

discriminado ou excluído. 

As atividades desenvolvidas no atelier de (in)formação foram as seguintes: 
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 Visualização do filme ‘Os gatos não têm vertigens’. 

 Ação de sensibilização ‘Projeto Ser Humano’. 

 

Análise de resultados (fase intermédia) 

Inicialmente foi notório que apresentavam algumas dificuldades relativamente à expressão e à 

comunicação. Contudo, o empenho e o interesse foram visíveis ao longo das atividades. E de sessão 

para sessão mostraram-se mais empenhados e entusiasmados com a ideia de aprender alguma coisa 

nova. De facto, se incentivarmos a participação ativa, podemos estar certos de um talento e de uma 

experiência inestimáveis. Aqueles adultos e idosos que podem e querem aprender devem ter a 

oportunidade de assim o fazer ao longo da vida. O instrumento de avaliação abaixo utilizado 

contextualiza a análise de resultados em relação ao atelier de educação física. 

 

Figura 3 – Avaliação contínua ao atelier (in)formação 

 

A avaliação ao atelier de (in)formação está distribuída por quatro níveis de avaliação. Os 

elementos do projeto tiveram que selecionar entre Muito Bom, Bom, Satisfaz Pouco ou Não Satisfaz. 

Para além disso, tinham dois pontos para indicar qual a atividade dentro deste atelier que tinham 

gostado mais ou menos. 
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Gráfico 19 – Avaliação contínua do atelier de (in)formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também o atelier de (in)formação foi ligeiramente menos aliciante para estes sujeitos, pelo 

menos, a princípio não tinham tanta expectativa no final acabaram por manifestar que até se podia 

concretizar atividades interessantes dentro deste área. Contudo, vários elementos indicaram que o 

atelier era útil para esclarecer dúvidas ou até mesmo partilhar histórias. Não houve avaliações 

negativas, por isso, faz-se um balanço positivo do atelier de (in)formação. Dos 37 elementos, 29 

elementos (78,3%) avaliaram o atelier entre o Muito bom (43,2%) e Bom (35,1%) 

 

4.1.4. Atelier de expressão artística 

Objetivos: 

 Proporcionar a manipulação de diferentes materiais. 

 Desenvolver diferentes técnicas de trabalhos manuais. 

 “Revigorar” a destreza manual. 

 Estimular a criatividade, a expressão e a comunicação. 

 Partilhar e valorizar as experiências dos indivíduos. 

 

Foram realizadas atividades que se relacionam sobretudo com trabalhos manuais, onde foram 

aplicadas diferentes técnicas e materiais de trabalho. O grande objetivo era a valorização da 

criatividade individual dos adultos e idosos. Com efeito, este tipo de trabalhos servem para porem em 
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prática a criatividade, o raciocínio, a memória e as capacidades psicomotoras. A par disto tudo, 

também serve para promover a expressão e a comunicação, as relações interpessoais e a partilha de 

experiências. O que se pretende com estas actividades é que através de expressões sensíveis de obras 

artísticas, todos tenham a oportunidade de se manifestar de forma criativa, as suas ideias e valores do 

mundo, a sua forma de ver e interpretar as coisas” (Ander-Egg, 2009: 35). 

As atividades desenvolvidas no decorrer do atelier de expressão artística foram as seguintes: 

 

 Oficina de modelação de barro – cerâmica manual. 

 Oficina Tesselatum: Mosaico Romano. O que é e como se constrói. 

 Oficina de escrita criativa ‘A minha história de vida dava um poema’. 

 Atividade ‘Sentir o Barro’ nas Termas Romanas. 

 Oficina de reciclagem ‘Livro velho. Novo significado’. 

 Oficina de reciclagem: construção de manjericos. 

 

Algumas atividades tiveram a duração de mais de uma sessão, dada a sua complexidade, 

como por exemplo a construção de mosaicos romanos ou a modelagem e pintura do barro. Sempre 

que possível, procurou-se utilizar materiais recicláveis, para que assim fosse possível a recriação da 

atividade em casa ou na instituição de cada um. 

Análise de resultados (fase intermédia) 

O instrumento de avaliação abaixo utilizado contextualiza a análise de resultados em relação ao 

atelier de expressão artística. 

 

Figura 4 – Avaliação contínua ao atelier de expressão artística 
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A avaliação ao atelier de expressão artística está distribuída por quatro níveis de avaliação. Os 

elementos do projeto tiveram que selecionar entre Muito Bom, Bom, Satisfaz Pouco ou Não Satisfaz. 

Para além disso, tinham dois pontos para indicar qual a atividade dentro deste atelier que tinham 

gostado mais ou menos. 

No início, o grupo sentiu alguma dificuldade na destreza manual, sendo que isto pode ser 

justificado pelo facto de nunca terem desenvolvido (ou desenvolvido pouco) este tipo de atividade. 

Pegar num pincel, numa tesoura, recortar ou até o simples facto de fazer uma colagem, por vezes, 

revelava-se como um entrave na realização da atividade. Ainda que alguns elementos sentissem 

dificuldades, nunca se ouviu alguém a dizer que não fazia. A participação, o empenho e a persistência 

foram notórios, tendo em conta as limitações e capacidades. E a criatividade está presente em cada 

trabalho. No decorrer deste atelier, muitas histórias de vida foram relatadas, gerando assim, um bom 

ambiente entre o grupo e um clima de confiança entre o mesmo. 

 

Gráfico 20 – Avaliação contínua do atelier de expressão artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O atelier de expressão artística foi um dos ateliers onde os adultos e idosos se sentiram mais à 

vontade. De facto, por ser um atelier com um carácter mais livre e descontraído foi possível ver o 

esforço nas atividades de trabalhos manuais. Os esforços depositados nas atividades deste atelier 

reflectiram-se nos bons resultados apontados pelo grupo na avaliação ao atelier em questão. Não 

houve avaliações negativas (Não satisfaz) e a maioria do grupo (86,5%) estimou entre o Muito Bom 

(54,1%) correspondendo a 20 sujeitos e o Bom (32,4%) correspondendo a 12 sujeitos. Para terminar, 
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da observação que se foi fazendo ao longo do atelier de expressão artística foi possível concluir que 

houve uma evolução significativa a nível de destreza manual. 

4.1.5. Análise dos resultados (avaliação final) 

Faz-se a avaliação do projeto com o principal objetivo de perceber qual a realidade vigente do 

projeto, ou seja, o que está a dar resultado e o que não está para que dessa forma se possa perceber 

onde se pode melhorar. Assim, podemos considerar que a avaliação é de facto um momento 

importante e essencial na consecução do projeto e, por isso, deve acompanhar o mesmo desde o início 

da sua implementação. A avaliação de um projeto “[…] constitui mais um sistema de acção do que um 

julgamento sobre a acção. Devido ao seu carácter permanente, operatório, participativo e formativo, 

trata-se mais de uma dinâmica de serviço, de apoio e de orientação (ou reorientação) das actividades 

do que de um processo de controlo” (Nóvoa & Estrela, 1993: 124). 

Ao longo do projeto, como não poderia deixar de ser, foi aplicada uma avaliação contínua dos 

ateliers e às suas atividades que permitiu perceber o ponto de situação do grupo e, “a manter uma 

linha de rumo, a formular hipóteses, a propor alternativas viáveis, a identificar os riscos potenciais, a 

por em prática as correcções necessárias” (Novoa & Estrela, 1993: 124). Os resultados obtidos dos 

inquéritos por questionário aqui exibidos, foram acompanhados na avaliação que fizemos através das 

conversas informais e da observação participante. Foram criados os seguintes instrumentos de 

avaliação: um para a avaliação feita pelo próprio indivíduo numa fase intermédia e final; outro a ser 

preenchido por nós no final de cada sessão. Este por sua vez, serviu para fazer um registo da forma 

como decorreu a sessão, ou seja, para perceber se algo deveria ser melhorado ou alterado. Como 

complemento da avaliação final às atividades, também foi feito um inquérito por questionário à 

acompanhante de estágio, bem como às acompanhantes dos grupos de trabalho para assim perceber 

qual o impacto do projeto. Depois da aplicação dos instrumentos de avaliação e posterior tratamento 

de informação no programa de SPSS, pode concluir-se muito brevemente que os objetivos do projeto 

foram atingidos. 
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100% 

Avaliação final: Comemoração do S.Martinho 

Magusto

100% 

Avaliação final: Chá-Convívio Peça de Teatro 

Peça de Teatro

Gráfico 21 – Atividades que mais gostaram de participar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 – Atividades que mais gostaram de participar 
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100% 

Atividades que mais gostaram de participar 

Visita Theatro Circo

Gráfico 23 – Atividades que mais gostaram de participar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificámos que à partida aquilo que assinalaram como o que gostariam mais de participar 

eram as atividades do atelier de desenvolvimento interpessoal. Foram unânimes na resposta, isto é, os 

37 elementos (100%) afirmaram gostar das seguintes atividades: convívio de S.Martinho, a Peça de 

Teatro ‘A aventura do elefante azul’ e a visita ao Theatro do Circo. A razão talvez se prenda pela facto 

de serem atividades com as quais estarão mais habituados a participar.  

 

Gráfico 24 – Avaliação final: ‘Tesselatum: Mosaico Romano. O que é e como se constrói’ 
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Gráfico 25 – Avaliação final: Filme ‘Os gatos não têm vertigens’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 – Avaliação final: Escrita criativa ‘A minha história de vida dava um poema’ 
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Gráfico 27 – Avaliação final: Hora do conto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades: Mosaico romano (78,38% equivalendo a 29 elementos), o filme (78,38% 

equivalendo a 29 elementos), a escrita criativa (78,38% equivalendo a 29 elementos) e a hora do conto 

(78,38% equivalendo a 29 elementos) também foram atividades muito apreciadas pelo público.  

 

Gráfico 28 – Principais motivos de participação no projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise dos resultados do inquérito por questionário, preenchido por cada elemento, 

conclui-se que cada elemento do grupo teve uma razão pela qual decidiu participar no projeto e que, a 

sua participação não foi de todo por mero acaso. A grande maioria (29,7%) correspondendo a 11 
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elementos responderam nutrir gosto pela aprendizagem, assim como também 11 elementos (29,7%) 

referiram participar no projeto porque gostam de estar ocupados. 

Tivemos uma surpresa ao descobrir um elemento (2,7%) que referiu que a sua participação no 

projeto devia-se ao facto de se sentir sozinho. É, por isso, bastante gratificante perceber que realmente 

houve algum impacto na vida destas pessoas, e que para além de contribuir para (re)aprender a 

ocupar os tempos livres, estas atividades contribuíram para o enriquecimento pessoal e sobretudo para 

um revigorar de relações, anulando sentimentos de solidão ou isolamento. 

Verificou-se que a participação do grupo nas atividades é muito positiva porque a grande 

maioria participou de forma ativa nas atividades. Logo, é compensador confirmar que cada um à sua 

maneira deu o seu contributo para que fosse possível desenvolver cada atividade. Independentemente 

das limitações com que nos deparamos, as atividades foram todas concretizadas com sucesso. Como 

já foi referido, foi visível o empenho e a dedicação de cada um, assim como o empenho que o próprio 

grupo depositou em estratégias para se ajudarem uns aos outros. 

As aprendizagens também foram notórias, uma vez que, houve alguns elementos que referiram 

fazer alguns trabalhos manuais em casa/instituição, por exemplo. De um modo geral, o grupo de 

adultos e idosos foi recetivo aos ateliers. Porque o que se nota é que aquilo que à primeira vista possa 

parecer mais exigente para este público, quer seja do ponto de vista intelectual, quer seja do ponto de 

vista físico, as pessoas ficam mais apreensivas, uma vez que têm receio de que possam errar ou 

alguma coisa correr mal, ou seja, são um público que tem necessidade de ter uma motivação muito 

forte para participar, e isso só com o tempo é que se consegue adquirir, pois, uma vez que ganhem 

essa motivação e interesse (intrínseco) é bastante mais fácil de contar com a sua participação e 

empenho em atividades variadas. 

Com o tempo, acabaram por ser alguns mitos e pré-conceitos que se foram desmitificando, 

sendo que já não ia parecendo descabido, para muitos, realizar exercício físico ou participar numa 

palestra. Quando lhes foi apresentando os objetivos de trabalho, esforçamo-nos por evidenciar que os 

seus conhecimentos eram muito importantes e que gostaríamos que fossem valorizados. 

Numa avaliação feita pela acompanhante de estágio, relativamente ao desenvolvimento do 

projeto, esta refere que o projeto implementado teve de facto impacto a nível institucional, pois 

segundo a mesma, as atividades do projeto “educar públicos adultos e seniores no museu” foram 

“Muito interessantes, diversificadas e equilibradas”. E de acordo com uma das técnicas acompanhante 

de um dos grupos foi muito positivo, uma vez que “O facto de permitir o diálogo, a partilha, a troca de 

conhecimentos, convívio, novas relações de amizade, companheirismo e bem-estar ganha no combate 
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ao isolamento e, assim, fomentam a inclusão social com cidadania, lazer e qualidade de vida”. Por 

outro lado, a técnica que acompanhava um grupo proveniente de um lar considerou que o projeto 

implementou atividades “bem planeadas, diversificadas, adequadas à população-alvo, atividades que 

estimulam o convívio e diferentes daquilo a que os idosos estão habituados no lar”. 

Todos concordaram que o projeto foi positivo, no sentido em que para o museu foi uma forma 

de captar mais (e variado) público, e para as instituições que tiveram oportunidades de ampliar o 

âmbito de trabalho que estão acostumados a desenvolver com os seus utentes. Consideraram ainda 

que houve uma grande recetividade por parte dos mesmos. Todos os ateliers foram avaliados pela 

positiva, quer pelas aprendizagens feitas, quer pela partilha de experiências.  
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Capítulo V 

 Considerações finais 

Neste capítulo será realizada uma análise/reflexão crítica dos resultados e envolvimentos dos 

mesmos, bem como a implicação que a realização do estágio teve a nível pessoal, institucional e a 

nível de conhecimentos para a Área de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. 

 

5.1. Análise crítica dos resultados e implicação dos mesmos 

Tal como já foi consignado no capítulo II deste relatório, a realidade do nosso país, assim como 

do mundo torna-se muito preocupante devido ao crescente número de idosos. Desta forma, e visto 

ainda existir poucos recursos destinados a esta população, torna-se preponderante pensar em 

infraestruturas adequadas para “acolher” o crescente número de idosos, bem como em atividades que 

façam dos nossos idosos pessoas mais ativas e dinâmicas. É necessário salvaguardar os direitos das 

pessoas adultas e idosas, promovendo a sua autonomia, independência e participação, propondo 

políticas e práticas que preconizam a criação de oportunidades de acesso ao conhecimento, à 

formação, à educação e à cultura, permitindo a estes indivíduos desenvolver o seu potencial, partilhar 

os seus conhecimentos, adquirir novas aprendizagens e conviver com outras gerações. 

A própria sociedade deve desempenhar o papel de o da criação de espaços sociais acessíveis e 

diversificados, dando resposta às necessidades e interesses de todos. É ela [sociedade] que tem de 

criar possibilidades para que os idosos continuem a viver nesta nova fase da sua vida – terceira e 

quarta idades - autonomamente, sendo ativos nas decisões sociais que cabem a todos e não somente 

a alguns. A participação ativa dos indivíduos é um direito fundamental individual e responsabilidade de 

todos. A sociedade, sendo assim, pode e deve proporcionar à população desta faixa etária uma melhor 

qualidade de vida através de apoios adequados. Estas pessoas também fazem parte da sociedade, e 

como tal, devem estar abrangidas pelo processo de educação ao longo da vida, com a intenção de 

estarem preparados enquanto cidadãos e, por isso, para a participação na sociedade, promovendo 

também a autonomia dos indivíduos, deixando-os mais informados.  

Os idosos, devido à sua experiência e aos seus saberes, são uma grande fonte de 

conhecimento e tornam-se em pedras basilares para o sucesso e crescimento da própria sociedade. 

Quando falamos em educação para a terceira idade, ela relaciona-se com a longevidade dos 

indivíduos, e por isso, o seu objetivo passa por proporcionar espaços de convívio, de participação e 

partilha de saberes indo de encontro às necessidades e interesses desses mesmos indivíduos. Logo, a 

educação não deverá ser entendida do ponto de vista tecnológico, mas, antes pelo contrário, 
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contemplar uma educação dinâmica e baseada nas experiências e valores pessoas dos adultos e 

idosos. A educação deve considerar ser ativa e participativa, gratificante, construtiva, colaboradora, 

qualificadora e em torno das experiências pessoais. Deste modo, uma intervenção com adultos e 

idosos é “um processo no qual o sujeito assume pessoalmente o interesse de ser protagonista da sua 

própria vida, de se interessar pessoal e livremente pelos problemas e inquietações que povoam o seu 

meio” (Osorio, 2005: 320), sendo que o papel dos educadores de adultos é o de facilitar essas 

aprendizagens e promover novas experiências. Há, de facto, uma predisposição para a aprendizagem. 

E as pessoas que desejem aprender, têm que ter condições para o fazer, independentemente de onde 

e quando ocorra. Este grupo de pessoas tem sido cada vez mais percebido como ativos 

intelectualmente e tanto têm para ensinar como para aprender. E muitas vezes, inclusive neste projeto 

de estágio, ficamos surpreendidos com estes indivíduos que têm desempenhos intelectuais e físicos 

notáveis.  

Urge projetos de intervenção comunitária e de educação de adultos, porque significa que existe 

a possibilidade de abranger mais adultos e idosos para o acesso ao saber, ao conhecimento, à 

aprendizagem e ao lazer. A educação permanente e/ou ao longo da vida não quer dizer voltar à escola 

e encher a cabeça de conteúdo, antes pelo contrário, não tem que necessariamente voltar-se a uma 

instituição formal para uma pessoa ter uma cabeça bem-feita. Nesse sentido, 

 

Aprender significa o aprendiz ser capaz de utilizar sua experiência de vida e conhecimentos adquiridos na 
atribuição de novos significados e na transformação da informação obtida, convertendo-a em conhecimento. 
(Kachar, 2001: 29) 

 

Nas suas finalidades, o projeto “educar públicos adultos e seniores no museu” propôs-se a 

contribuir para reduzir os estereótipos em torno da terceira idade ajudando a desconstruir a imagem 

redutora que lhe é atribuída, quase sempre associada à inatividade, alienação, dependência e reduzida 

participação. Pensámos, deste modo, ter contribuído para valorizar a participação ativa dos idosos, a 

partilha das suas histórias e memórias, a transmissão da sua herança cultural a fim de reforçar e 

revalorizar a sua identidade. Tentámos com ele criar oportunidades para que os seus destinatários 

tivessem oportunidade de usufruir de um tempo livre de qualidade no qual lhes fosse permitido 

debater, discutir, partilhar e, de forma lúdica, aprender e cultivar-se. Embora admitamos que o ser 

humano necessita de ver realizadas as suas necessidades básicas, necessidades de habitação, 

conforto e satisfação pessoal, viver com qualidade implica uma maior compreensão do dia-dia, é um ir 

mais além que passa pela compreensão da situação real em que vivemos, nas nossas necessidades e 
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recursos e mobilizá-los para o bem- estar. Viver com qualidade compreende a dimensão ser e amar do 

indivíduo. 

Apesar de breve no tempo de intervenção, o projeto construiu a sua identidade consoante os 

princípios e teorias, pilares das políticas sociais para a terceira idade e do envelhecimento ativo, assim 

como da intervenção comunitária, educação de adultos e educação permanente. O projeto “educar 

públicos adultos e seniores no museu” foi alvo de algumas alterações ao que estava previamente 

previsto, isto para que as atividades fossem ao encontro das expetativas e interesses de todos e 

atingisse o seu propósito com sucesso. É no decorrer da intervenção que se apercebe mais 

pormenorizadamente as dificuldades, necessidades e interesses do público-alvo. As atividades 

concretizadas deste projeto pretenderam promover atitudes e comportamentos positivos no idoso, 

assim como a integração e a valorização do mesmo, através do convívio e da interação. A análise de 

dados apontou também para os contributos do projeto “educar públicos adultos e seniores no museu” 

para uma socialização positiva e crítica. 

O trabalho ao nível das atividades dentro do atelier de expressão artística e do atelier de 

desenvolvimento interpessoal permitiu aos seus participantes trabalharem em grupo e conviverem, 

criando as condições para fomentar e/ou consolidar relações de amizade. Assim como os restantes 

ateliers proporcionaram a aquisição de novos conhecimentos e aprendizagens e a melhoria do seu 

bem-estar físico, mental e psicológico. A princípio tínhamos um ou dois elementos mais hesitantes a 

algumas atividades, mas com o passar do tempo eles foram-se interessando pelas atividades e 

reconhecendo que é importante fazerem estes trabalhos para se distraírem e aprenderem coisas 

novas. Os resultados visíveis e satisfatórios obtidos com esta intervenção só vem realçar a importância 

deste tipo de ações junto da população idosa mas, particularmente, nestes dois públicos que usufruem 

dos serviços dos respetivos centros de convívio. Torna-se bastante importante aproveitar estes espaços 

de convívio e lazer para in (formar) os idosos para a importância que eles assumem na comunidade 

que integram. É evidente que é necessário momentos de puro lazer onde se partilhem vivências e haja 

interação entre os distintos indivíduos mas, as instituições, também, têm que lutar para fomentar nos 

nossos séniores a vontade de participar ativamente. 

Por tudo isto, consideramos que a análise de dados deste trabalho de investigação corrobora 

algumas constatações encontradas na análise da literatura. Tal como aponta a investigação, a procura 

por uma melhor qualidade de vida é um dos aspetos a considerar para o processo de envelhecimento 

ativo das pessoas. A educação vale para qualquer pessoa, independentemente da sua idade. E de 

facto, nos últimos anos é certo que têm aumentado o número de trabalhos com o público adulto e 
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idosos, uma vez que todos temos direito à educação, logo, estando criadas as condições necessárias, 

faz todo o sentido que estes indivíduos continuem a ter experiências educativas em meios formais, 

informais e não formais. 

 

5.2. Evidenciação do impacto do estágio: a nível pessoal, a nível institucional e a 

nível de conhecimento na área de especialização 

O período de intervenção foi bastante gratificante, tanto a nível pessoal como profissional. Foi 

uma oportunidade única, onde ao longo de todo percurso foi exposto todo o empenho e dedicação. 

Esta intervenção permitiu aprendizagens verdadeiras, possibilitando o contacto com histórias de vida 

ricas e experiências bastante gratificantes. Ao longo de toda a intervenção cresci com o meu público-

alvo, as histórias de vida e experiências partilhadas foram verdadeiros ensinamentos de vida que 

permitem refletir sobre o passado, o presente e o futuro. Foram indivíduos que nos mostram como 

pequenas coisas são significativas e/ou valem a pena. O espírito que o grupo demonstrou é 

completamente compensador de todos os obstáculos que surgiram. Enche-me o coração saber que 

passo por estas pessoas na rua e que me reconhecem, me cumprimentam, recordam o trabalho 

desenvolvido e contam o que já fizeram depois do projeto. 

Este projeto foi sem dúvida uma aprendizagem mútua, onde nós enquanto técnicos 

aprendemos com os intervenientes, assim como eles aprenderam connosco. Na intervenção não havia 

lugar para hierarquias, o nosso papel enquanto técnicos era o de orientar a ação. Ao longo destes 

meses aprendemos a conviver uns com os outros, tornamo-nos cúmplices, fartamo-nos de rir com 

algumas situações mais caricatas que nos surgiam, também sorrimos e choramos, sem dúvida que ao 

longo destes meses constituímos uma grande família, família essa que os laços de amizade e carinho 

que nos unem vão perdurar sempre. Resta cada vez menos dúvidas de que este tipo de intervenção é a 

‘minha praia’ e é aquilo que quero continuar a fazer. Mas não nos iludamos, pois, é um caminho difícil 

a percorrer, é difícil penetrar em algumas instituições onde tanta falta um profissional de educação faz. 

Profissionalmente, este estágio permitiu ter o contacto com o mundo do trabalho, com a 

realidade e aí intervir. Sem dúvida que a planificação de um projeto implica muito mais do que planear 

à priori, é algo que pode ser modificável ao longo de toda a intervenção, aliás deve mesmo ser flexível, 

porque por vezes as atividades planeadas podem não estar estruturadas da melhor forma e, conforme 

o tempo passa, vamos percebendo com mais ênfase as dificuldades, necessidades e interesses do 

nosso público-alvo. Sem margem para dúvidas estes nove meses foram um impulso bastante 

importante e enriquecedor para perceber o mundo do trabalho e percebermos que as coisas nem 
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sempre correm da forma que planeamos e que queremos, temos que ter margem de manobra para 

adaptar e melhorar aquilo que já foi pensado, só assim, a intervenção surtirá o efeito esperado e 

contará com a participação ativa de todos os envolventes. 

Em termos institucionais, tendo em conta, a minha perspetiva e a avaliação que foi feita, este 

projeto abriu novos horizontes e permitiu novas práticas ao seu público-alvo consciencializando desta 

forma a instituição para a importância de variar e inovar nas atividades planeadas. Este projeto foi um 

contributo positivo para a instituição pois sendo um projeto que move os centros de dia, lar e 

associações, relativamente novo, este tipo de intervenções abre horizontes e traz ideias novas aos 

contextos onde decorrem. A instituição onde decorreu o estágio é um local privilegiado para acolher 

este tipo de público e proporcionar momentos de educação. O papel dos museus pode passar por: 

 Criar novos projetos de vida para os adultos e idosos; 

 Promover o envelhecimento ativo; 

 Defender a participação e a integração social deste público. 

Este projeto também permitiu manter contactos com diversas instituições que alargaram o 

meu campo de ação.   

Ainda ao longo da intervenção foi possível transpor os conhecimentos teóricos adquiridos na 

licenciatura e durante o mestrado para o contexto prático. Este 2º ano de mestrado foi, de todo o meu 

percurso académico, a oportunidade de colocar em prática as aprendizagens adquiridas. Os métodos e 

técnicas de investigação, intervenção e avaliação adquiridos ao longo do 1º e 2º ciclos foram 

fundamentais para a conceção, implementação e avaliação do projeto e aqui é que percebemos o quão 

importante é a teoria. Interligar prática e teoria é um elemento imprescindível para o sucesso de 

qualquer projeto de intervenção. Ambas se complementam e só unidas funcionam, nenhuma delas 

vale por si só, só ganham valor e têm sucesso quando juntas para um propósito comum. A busca pelo 

bem-estar das pessoas, por envelhecimento bem-sucedido e por mudanças positivas na vida destas 

pessoas é o que deve mover projetos desta natureza. As pessoas idosas são um público bastante 

importante e heterogéneo apresentando interesses e necessidades distintos. As perceções que a 

sociedade passa sobre a velhice são totalmente erradas à realidade vigente. Não há dúvida que o 

público idoso, assim como os adultos possuem um conjunto de vivências que devem ser aproveitadas 

e tidas em conta e daí a importância de este público começar a ser levado mais a sério. Não se pode 

pensar que este é um público às “portas da morte” e que não vale a pena fazer muito por eles – ideia 

totalmente errada e que precisa urgentemente de ser desconstruída, apesar de já haver algumas 

mudanças de pensamento e comportamento, relativamente, à questão do envelhecimento. 
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O seguinte inquérito integra-se no processo de diagnóstico de necessidades dos (as) utentes da X 

Instituição 

Este inquérito é constituído por dois momentos: o primeiro direcionado para os dados pessoais dos 

inquiridos e, num segundo momento, pretende recolher os hábitos de ocupação de tempos livres e, ainda 

aferir possíveis atividades a desenvolver. 

As suas respostas serão para efeitos de tratamento de dados, por isso, o seu anonimato está garantido. 

Peço a sua colaboração.  

Obrigada pela atenção. 

Anexo 1 – Inquérito por questionário (fase diagnóstico) 

 

 

 

 

 

 

 

I – Dados pessoais 

1. Sexo: 

Masculino  Feminino 

2. Idade:______ 

3. Naturalidade:_______________ 

4. Estado civil: 

Solteiro(a)  Casado(a)  Divorciado(a)  Viúvo (a)  

5. Habilitações literárias:_______________ 

6. Profissão que exercia:_______________ 

7. Tem dificuldade em movimentar-se? 

 Sim  Não 

8. Há quanto tempo está a frequentar esta instituição?_______________ 

9. Qual ou quais os motivos que o que o (a) levaram a frequentar a instituição? (Assinale com um (X) a 

afirmação com que esteja de acordo) 

-Assegurar as necessidades básicas de alimentação 

-Assegurar as necessidades básicas de higiene e saúde 

-Assegurar as necessidades de carinho, companhia e conforto 

Outros:__________  

10. Composição do agregado familiar? (conte a incluir consigo) ___________________ 

11. Costuma receber visitas? 

 Sim  Não 
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 Se respondeu sim, de quem recebe? ____________________ 

II – Ócio e ocupação de tempos livres 

1. O que gosta de fazer nos seus tempos livres?____________________ 

2. Considera importante a ocupação e promoção dos tempos livres na instituição? 

 Sim  Não 

3. Costuma participar nas atividades propostas pela instituição? 

 Sim  Não 

 Se respondeu não, diga-nos, por favor, o porquê:____________________ 

4. Das atividades que se seguem, assinale com um (X) aquelas que considera que são mais atrativas e, 

que gostaria de participar: 

-Convívios/ Comemorações (por exemplo: o dia internacional dos museus) 

-Teatro 

-Música 

-Visualização de DVDs e/ou CDs 

-Jogos 

-Atividade desportiva 

-Leitura e escrita/ Tertúlias (temas de acordo com os seus interesses)  

-Percurso Pedestre Romano – Fotografia 

-Aprendiz de Arqueólogo e o Laboratório de Conservação e Restauro 

Expressão plástica/ Arqueologia experimental: 

-Cerâmica manual 

-Mosaico romano 

-Adornos 

 

Por favor, diga-nos se tiver outras sugestões do que quer vir a fazer: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Anexo 2 – Grelha de observação 

Atividade: 

Dia: 

 NENHUM (A) POUCO (A) RAZOÁVEL MUITO (A) BASTANTE 

 
Participação na 

atividade 
 

 
 

    

 
Empenho ao 

desempenhar a 
atividade 

 

     

 
Interesse e 

motivação na 
atividade 

 

     

 
Criatividade na 
realização da 

atividade 
 

     

 
Respeito pelos 

colegas 
 

     

 
Respeito pelo 

espaço 
 

     

 
Cuidado com o 

material 
 

     

 
Respeito pelas 

regras do MDDS 
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Anexo 3 – Inquérito por questionário (fase intermédia) 

 Assinale com um X o grau de satisfação. 

ATELIER DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA 
 

Oficina Tesselatum: Mosaicos Romanos; Oficina de Reciclagem “Livro velho | Novo significado”; Ateliê “Sentir o Barro”; 
Oficina de Escrita Criativa “A minha história de vida dava um poema”; Oficina de Cerâmica. 

AVALIAÇÃO (fase intermédia) 

MUITO BOM 

 

BOM 

 

SATISFAZ POUCO 

 

NÃO SATISFAZ 

 
    

 

 Qual a atividade que mais gostou? Indique uma. 

 Qual a atividade que menos gostou? Indique uma. 

 

 

 Assinale com um X o grau de satisfação. 

ATELIER DE DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL 
 

Visita Temática Museu D.Diogo de Sousa; Visita Nogueira da Silva; Visita Domus da Sé; Visita Fonte do ídolo; Visita Termas 
Romanas; Visita Theatro Circo; Hora do conto “Contos da Montanha” de Miguel Torga; Peça de teatro “A Aventura do 

Elefante Azul”; Convívio S.Martinho. 

AVALIAÇÃO (fase intermédia) 

MUITO BOM 

 

BOM 

 

SATISFAZ POUCO 

 

NÃO SATISFAZ 

 
    

 

 Qual a atividade que mais gostou? Indique uma. 

 Qual a atividade que menos gostou? Indique uma. 
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 Assinale com um X o grau de satisfação. 

ATELIER DE IN/FORMAÇÃO 
 

Filme “Os gatos não têm vertigens”; Projeto Ser Humano. 

AVALIAÇÃO (fase intermédia) 

MUITO BOM 

 

BOM 

 

SATISFAZ POUCO 

 

NÃO SATISFAZ 

 
    

 

 Qual a atividade que mais gostou? Indique uma. 

 Qual a atividade que menos gostou? Indique uma. 

 

 

 Assinale com um X o grau de satisfação. 

ATELIER DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Jogos tradicionais; Caminhada. 

AVALIAÇÃO (fase intermédia) 

MUITO BOM 

 

BOM 

 

SATISFAZ POUCO 

 

NÃO SATISFAZ 

 

    

 

 Qual a atividade que mais gostou? Indique uma. 

 Qual a atividade que menos gostou? Indique uma. 
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Anexo 4 – Inquérito por questionário (fase final) 

No âmbito do projeto educar públicos adultos e seniores no museu: um projeto inclusivo e de 

promoção do envelhecimento ativo do Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária da 

Universidade do Minho, venho por este meio, solicitar a vossa colaboração. Este inquérito final é um 

instrumento de recolha de dados e é anónimo, tendo como principal objetivo averiguar resultados da 

intervenção. Agradeço que responda a todas as questões. Por favor, assinale com X as suas respostas 

e se possível justifique. Obrigada! 

 

1. Gostou de frequentar as atividades do projeto “Educar públicos adultos e séniores no museu”?  

Sim   Não 

 

2. Quais as atividades que mais gostou de realizar?  

- Oficina «Tesselatum. Mosaico Romano. O que é e como se constrói» 

- Oficina de Cerâmica Manual. 

- Oficina de Reciclagem «Livro velho | Novo significado» 

- Oficina de Escrita Criativa «A minha história de vida dava um poema» 

- Filme «Os gatos não têm vertigens» 

- Ação de sensibilização e informação «Projeto Ser Humano» 

- Hora do Conto «Os contos da montanha» de Miguel Torga. 

- Convívio «Há castanhas no museu» 

- Visualização da peça de teatro «A aventura do elefante azul» 

- Visita à Domus da Sé 

- Visita à Fonte do Ídolo 

- Visita às Termas Romanas do Alto da Cividade 

- Visita ao Museu dos Biscainhos 

- Visita à Casa dos Crivos Exposição «Bracara From Augustus» 

- Visita ao Theatro do Circo 

- Visita Temática ao Museu D.Diogo de Sousa 

- Visita ao Museu Nogueira da Silva 

- Ateliê Sentir o Barro 

- Visita ao Balneário Pré-Romano 

- Convívio de S.João «Sardinhada no museu» 
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- Atividade de exercício físico «Mexe-te + » 

- Atividade «Teia de Saberes» 

 

3. Considera que aprendeu alguma coisa nova com as atividades desenvolvidas? Assinale com X 

a sua resposta 

Sim   Não 

Se sim o quê? 

 

4. Existiu alguma atividade que não tivesse sido do seu agrado? 

Sim   Não 

Se sim, qual? 

 

5. Quais os principais motivos que o/a levaram a participar no projeto? 

- Porque me sentia sozinho/a 

- Porque queria ser mais ativo/a 

- Porque gosto de aprender 

- Porque gosto de estar ocupado/a 

- Para sair de casa/ da instituição 

 

6. O tempo passado no projeto serviu: 

- Para se distrair 

- Para não pensar nos problemas 

- Para conviver 

- Para aprender 

 

7. Como considera o ambiente dentro do grupo? 

- Cooperativo 

- Competitivo 

- Agradável 

- Desagradável 
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8. Durante o projeto sentiu sempre a necessidade de estar presente porque gostava do trabalho 

desenvolvido ou frequentava apenas por “obrigação”? 

- Frequentava porque gostava   - Frequentava por “obrigação” 

 

9. Sentiu que o projeto foi um período importante na sua vida? 

Sim   Não 

Porquê? 

 

10. Sente-se uma pessoa mais ativa? 

Sim   Não 

 

11. Considera que tem mais informação do que quando entrou no projeto? 

Sim   Não 

Quais as aprendizagens mais importantes? 

 

12. Gostaria de continuar a frequentar este tipo de atividades? 

Se sim porquê 

Sim   Não 
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Anexo 5 – Inquérito por questionário (acompanhante de estágio) 

No âmbito do projeto educar públicos adultos e seniores no museu: um projeto inclusivo e de promoção do envelhecimento 

ativo do Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária da Universidade do Minho, venho por este meio, 

solicitar a vossa colaboração. Este inquérito final é um instrumento de recolha de dados, tendo como principal objetivo 

averiguar resultados da intervenção. Agradeço que responda a todas as questões. Obrigada! 

 

ACOMPANHANTE DE ESTÁGIO 

 

1) Considera que o projecto implementado teve impacto a nível da Instituição? Em que sentido? 

 

2) Sendo um projeto novo para instituição considera que este foi de encontro com os princípios e 

objetivos da mesma? 

 
 

3) Na sua opinião, o projeto serviu para dar outra perspetiva daquilo que se considera o trabalho com 

a terceira idade? 

 

4) Em termos gerais, como avalia as atividades do projeto de estágio “Educar públicos adultos e 

séniores no museu: um projeto inclusivo e de promoção do envelhecimento ativo”? 

 

5) Atendendo à colaboração de proximidade que mantivemos ao longo do estágio, que aspetos 

destacaria da minha intervenção? Repetiria a experiência? 

 
 

6) Como classifica a minha integração na instituição desde o primeiro momento? 

 

7) De uma forma geral, como classifica o meu desempenho ao longo do estágio? 
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Anexo 6 – Inquérito por questionário (Técnica acompanhante do grupo) 

No âmbito do projeto educar públicos adultos e seniores no museu: um projeto inclusivo e de 

promoção do envelhecimento ativo do Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária da 

Universidade do Minho, venho por este meio, solicitar a vossa colaboração. Este inquérito final é um 

instrumento de recolha de dados, tendo como principal objetivo averiguar resultados da intervenção. 

Agradeço que responda a todas as questões. Obrigada! 

 

TÉCNICA DO GRUPO PARTICIPANTE 

 

1) Na sua opinião, a intervenção realizada foi pertinente e atuou no sentido de melhorar a qualidade 

de vida dos idosos? 

 

2) Teve algum feedback sobre o projeto? Foi positivo ou negativo? 

 

3) Na sua opinião, o projeto serviu para dar outra perspetiva daquilo que se considera o trabalho com 

a terceira idade? 

 

4) Em termos gerais, como avalia as atividades do projeto de estágio “Educar públicos adultos e 

séniores no museu: um projeto inclusivo e de promoção do envelhecimento ativo”? 
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