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RESUMO 

 

O trabalho que apresentamos corresponde a um  estudo interpretativo, estudo 

caso, incidindo sobre a problemática da participação dos séniores numa Universidade 

Sénior em meio semi-rural. O estudo tem como objectivo analisar, compreender e 

descrever, a incidência dos processos de participação dos séniores numa Universidade 

Sénior (US), na região Oeste de Portugal continental. 

Embora conscientes da complexidade e multiplicidade de formas de que se 

reveste a US/Instituição sócio educativa, o que torna difícil a tentativa de captá-la sobre 

designações únicas, e não obstante ainda os escassos desenvolvimentos analíticos que 

este tipo de instituições tem merecido por parte do investigadores, iremos salientar 

alguns aspectos da sua dimensão histórica que sirvam, não só para uma visão mais 

compreensiva da sua realidade histórica e actual, mas fundamentalmente para  

compreendermos a especificidade da estrutura organizacional de uma Universidade 

Sénior na explicitação dos fenómenos organizacionais a fim de conseguirmos interpretar 

as práticas e a participação dos séniores. 

Para a recolha dos dados utilizámos os seguintes instrumentos: a análise 

documental, a entrevista e a observação. Assim, analisámos documentos da US, 

elaborámos fichas de caracterização, observámos reuniões, realizámos entrevistas 

semiestruturadas aos séniores, professores/colaboradores, directores e netos dos alunos. 

A análise dos resultados permitiu a organização de oito  categorias principais: o 

aluno na prática; os objectivos e finalidades da USB; as competências; a relação aluno 

USB; as relações internas; as formas de participação; o aluno na comunidade; auto 

percepção do estatuto do aluno. E ainda não menos importantes, seis categorias 

principais sobre a percepção dos netos acerca de: os avós na USB; objectivos e 

finalidades da USB; as aprendizagens dos avós; relações avós/netos; comunicação 

avós/netos; colaboração avós/netos, cuja análise nos permitiu identificar factores que 

estão na sua intencionalidade institucional. 

Actores e dinâmicas institucionais permitiram, ainda, evidenciar as relações 

institucionais, as relações internas e os professores – colaboradores como elo de ligação 

do trabalho realizado assim como a caracterização dos séniores e colaboradores da 

USB, as suas instalações e dinâmica quer no seio da USB, quer no exterior 

nomeadamente com os netos.  

Parece-nos poder concluir que as relações interpessoais e a cultura 

implementadas constituem dois dos aspectos fundamentais para o funcionamento da 

USB. Na USB onde desenvolvemos o nosso estudo, a participação dos séniores pode ser 

atribuída às características pessoais dos seus intervenientes, à estabilidade dos 

professores e ao seu papel e estratégias que desenvolvem para envolver os séniores. 

Igualmente importante é a articulação entre direcção, directora, professores, séniores e 

netos e comunidade em prol da participação activa dos séniores.   

Os resultados desta pesquisa apontam, ainda, para a necessidade de se encontrar 

estratégias de envolvimento dos séniores (nomeadamente do sexo masculino) e para a 

real democraticidade e parceria nas interacções professores/alunos. 
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Este estudo  pretende ser um contributo, ainda que modesto, para a adequação de 

propostas e práticas de participação dos séniores e de relações intergeracionais, para um 

envelhecimento activo bem- sucedido e sustentável, em que as US desempenham um 

papel fundamental.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Associativismo; Universidade Sénior; Sénior; 

Competências; Aprendizagem; Cidadania; Participação. 
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ABSTRACT 

 

The work presented corresponds to an interpretive work, case study, focusing on 

the participation of seniors in Senior University in a semi-rural environment. In more 

detail, this study aims to analyze, understand and describe the participation of seniors in 

a Senior University (US), in the western region of Portugal, the Oeste. 

Although aware of the complexity and multiplicity of forms that coats the 

US/Socio-educational Institution, making it difficult to capture it on appointments only, 

also considering the limited analytical research studies on such institutions, we will 

highlight some aspects of its historical dimension that serve us, not only for a more 

comprehensive view of their current and historical reality, but essentially to access with 

confidence the organizational structure of the Senior University of Benedicta (USB). Of 

particular interest is the organizational phenomena, in order to interpret the practices 

and finally the participation of seniors. 

The data was collected using the following tools: document analysis, interviews 

and observation. We analyze the USB documents, elaborate characterization charts, 

observe meetings, conducted semistructured interviews to seniors, 

teachers/colaborators, directors and grandchildren. 

The analysis of the results allowed the organization of eight main topics: the 

student in practice; objectives and purposes of the USB; skills, the student relation with 

the USB, internal relations, forms of participation, the student in community; self 

perception of the student status. No less important are the six main topics on the 

perception of the grandchildren about their grandparents in the USB; goals of the USB, 

the learning of grandparents; relations grandparents grandchildren; communication 

between grandparents and grandchildren; collaboration between grandparents and 

grandchildren, whose analysis allowed to identify factors that are in its institutional 

intentionality. 

Actors and institutional dynamics have highlighted institutional relations, 

internal relations and teachers-collaborators as the liaison of the work performed, as 

well as the characterization of seniors and colaborators of the USB, its facilities and 

dynamics both within the USB and outside, in particular with the grandchildren. 

It seems that we are able to conclude that interpersonal relationships and culture 

are the key aspects in the operation of the USB. Also, in the USB where we develop our 

study, the participation of seniors can be attributed to the individual characteristics of its 

actors, to the stability of the teachers and the strategies developed by the teachers to 

involve seniors. Also importante is the relationship between direction, director, 

teachers, seniors and grandchildren and the community in favor of active participation 

of seniors. 

These results point to the need to find strategies to engage seniors (particularly 

males) and for real democracy and partnership interactions teachers/students. 

This study presents a contribution, even that modest, to the adequacy of 

proposals and practices of participation of seniors and intergenerational relationships, 

for an active aging successful and sustainable, in which the US plays a fundamental 

role. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho que apresentamos insere-se na área de especialização em Análise e 

Intervenção em Educação do Doutoramento em Ciências da Educação e pretende ser um 

contributo para uma melhor compreensão da Universidade Sénior (US) e do seu papel 

na participação e aprendizagem do sénior. 

O nosso interesse focalizou-se no contexto da Universidade Sénior, e tem como 

objectivo descrever e compreender o processo da participação dos séniores numa dessas 

instituições assim como a sua importância na construção de experiências democráticas 

para os séniores, na perspectiva de alunos, professores, directores e netos.  

Este nosso interesse prendeu-se com o facto de sermos educadora de infância, 

cuja vida profissional se tem concretizado e desenvolvido, ao longo de trinta e cinco 

anos, junto de crianças e séniores numa IPSS e ainda ligada aos Séniores em mais duas 

IPSS, como fundadora. Como refere  Freire (1993, p. 85), “Você só trabalha realmente 

em favor das classes populares se você trabalha com elas, discutindo com respeito seus 

sonhos, seus desejos, suas frustrações, seus medos, suas alegrias.” A experiência vivida, 

aliada a uma motivação pessoal, conduziu-nos à selecção do contexto real a estudar: a 

Universidade Sénior de uma IPSS, situada em meio rural – industrial. Essa experiência 

alimentou também a nossa curiosidade face a um fenómeno actual – a participação dos 

Séniores, e foi conducente a uma questão de partida, sustentadora de todo o nosso 

estudo: Quais as Práticas Participativas dos séniores na Universidade Sénior 

(IPSS), em contexto rural, e como se processa e evolui essa participação como 

oportunidade?” 

Para melhor elucidar o nosso objecto de estudo definimos os seguintes 

objectivos:   

- Caracterizar uma US-IPSS, em contexto rural- industrial, nas suas dimensões 

organizativas e funcionais, nomeadamente no que se refere à participação e 

envolvimento dos séniores; 

- Identificar elementos que facilitam e/ou dificultam a participação dos séniores; 

- Conhecer a opinião e as expectativas dos diferentes actores face à participação 

dos séniores; 
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- Identificar como e quando a participação dos séniores se vai construindo e 

desenvolvendo como oportunidade; 

- Saber quais os mecanismos utilizados pelos colaboradores para promover a 

participação dos séniores; 

- Conhecer o grau de participação dos séniores na aprendizagem; 

- Saber se existe participação do sénior nas actividades da universidade, na 

comunidade e na família; 

- Conhecer o papel do sénior, sujeito passivo ou activo, nas práticas de 

participação na universidade, na comunidade e na família - netos; 

- Conhecer a opinião e as expectativas dos netos face à universidade sénior e à 

frequência da mesma pelos avós; 

- Identificar o tipo de relações intergeracionais, avós/netos. 

Optámos por utilizar, ao longo do nosso estudo, o termo sénior em vez de idoso, 

terceira idade ou velho, por concordarmos com Fonseca (2006, p. 24): “As pessoas 

independentemente da idade cronológica apresentam outras idades, por exemplo ao 

revelar-se mais capaz de se adaptar às exigências do processo de aprendizagem, um 

estudante de 60 anos pode ser psicologicamente mais jovem do que um colega de 

carteira de apenas 20 anos” Por outro lado, os alunos na universidade sénior, objecto 

deste estudo,  referenciam-se como séniores e ainda pela ligação do termo sénior com a 

própria universidade sénior. 

Outra terminologia que optámos foi a de participação, pois parece-nos que 

dentro da problemática da relação sénior-universidade-comunidade-família é aquela que 

parece mais abrangente e adequada ao contexto de universidade sénior e ao trabalho que 

se desenvolve entre os séniores, os professores/colaboradores, na comunidade e com os 

netos, quando se pretende desenvolver ou melhorar uma situação, em benefício dos 

séniores, da comunidade, da família e dos netos, ou seja da própria sociedade. 

Ao longo da minha experiência pessoal e profissional tenho-me apercebido de 

que os séniores, muitas vezes, são “atropelados” nos seus mais elementares direitos e 

sentem insegurança numa sociedade em constante mudança que, muitas das vezes, os 

exclui, esquece e ignora não querendo ouvir a sua voz. Também o ter participado no 

1ºCongresso Internacional sobre envelhecimento activo, organizado pela RUTIS em 
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2007, e ter vivenciado um caso onde um sénior não pôde participar na defesa dos seus 

direitos de liberdade e de autonomia e, ainda, ter fundado a 1ª Universidade Sénior em 

meio rural foram três pilares fundamentais na escolha e na motivação pelo tema. Por 

outro lado, também o baixo nível de escolaridade, o isolamento em que vivem, as débeis 

relações sociais e o baixo nível de auto-estima, de autonomia, de competências e, ainda, 

a fraca percepção de poder reivindicativo, pelos seus direitos, leva a que muitos séniores 

vivam em silêncio e que lhes sejam vedadas as mais elementares formas de 

participação, nos seus projectos de vida. 

Desta forma, o nosso estudo pretende contribuir para sensibilizar para as 

questões da participação do sénior no seu projecto de vida, com um envelhecimento 

activo, mas acima de tudo procurar incentivar os responsáveis a estabelecerem 

objectivos e a tomar medidas para os alcançar. Sendo 2012 O Ano Europeu do 

Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações deverá ir além do debate, dos 

discursos “floreados” e das festividades, e começar a produzir resultados palpáveis. 

Os estudos realizados sobre a participação do sénior nas relações universidade-

comunidade-família-netos são ainda escassos, como o podemos confirmar nas palavras 

de Viegas e Gomes (2007, p. 95): “As US constituem um fenómeno relativamente 

recente. Apesar da sua diversidade, as US partilham os objectivos essenciais: a 

promoção da participação social e cultural dos séniores, divulgação científica, artística e 

cultural, fomentar a sociabilidade e as relações interrelacionais, e promover um 

envelhecimento activo e saudável.” Também o tema da participação do sénior na 

universidade sénior, na comunidade, na família e com os netos está praticamente 

inexplorado, necessitando de ser mais aprofundado pela investigação, dada a 

importância que práticas deste tipo revestem na aprendizagem e no envelhecimento 

activo, bem-sucedido e sustentável do sénior. A este respeito Silva (2005, p. 48) diz-nos 

que “É essencial para garantir uma partilha equitativa dos frutos do desenvolvimento e 

dar a todos a oportunidade de nele participarem e se realizarem como pessoas.” Não 

menos fundamental é a preocupação com a educação para a cidadania e o 

desenvolvimento de hábitos e de capacidades para uma participação activa e 

responsável na comunidade, como assinalam Monteiro e Neto (2008, p. 72): “A 

participação dos idosos em iniciativas educativas, está relacionada com expectativas de 

convívio, de aprender, de actualizar e desenvolver as suas competências cognitivas e 

culturais.” 
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Atendendo a que “1. As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a 

condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua 

autonomia pessoal e evitem e suprem o isolamento ou a marginalidade social. 2. A 

política de terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural 

tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através 

de uma participação activa na vida da comunidade” (C.R.P. artº72), torna-se fulcral 

reflectir sobre as formas de participação dos séniores e o que promove essa participação, 

bem como sobre os modelos e as condições propostas na literatura científica. Além 

disso, é importante dar relevo à importância da frequência da universidade sénior e às 

relações interrelacionais neste processo, a forma como elas intervêm e colaboram com 

os séniores na sua participação. 

Para atingirmos as nossas intenções, estruturámos o presente trabalho em três 

partes. Parte I - Fundamentação teórica; Parte II - Estudo empírico; Parte III - 

Conclusões e recomendações.  

Na primeira parte salientámos elementos teóricos pertinentes para a construção e 

sustentação da problemática do nosso estudo, a partir da análise da literatura relevante. 

Simultaneamente, pretendemos analisar o que comummente se designa em investigação 

como o “estado da questão”, para que de alguma forma o estudo se possa constituir 

numa linha de investigação actualizada, pertinente e articulável face à literatura 

científica e estrangeira sobre a problemática. Não obstante, a nossa revisão da literatura 

terá sempre em conta a pergunta de partida do estudo, centrando-se nas seguintes 

palavras-chaves: universidade sénior; sénior; competência; aprendizagem; cidadania; 

participação. 

Na segunda parte, apresentamos detalhadamente as opções metodológicas da 

nossa investigação. O seu desenho e o percurso que se seguiu encontram-se justificados 

e descritos, assim como as questões de investigação, os objectivos do nosso estudo 

empírico, o quadro de pesquisa, os informantes privilegiados, as técnicas de recolha de 

dados, os procedimentos e a explicação do processo de análise dos dados recolhidos. 

Considerámos para este estudo a utilização de três técnicas de recolha de dados : a 

entrevista, a observação e a consulta de documentos produzidos no seio da USB.  

O processo de recolha de dados possibilitou-nos conhecer e compreender em 

profundidade as estratégias, os comportamentos, os sentimentos, as atitudes, as 

considerações, os interesses e as rotinas dos diversos sujeitos envolvidos. Esses dados 
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foram sujeitos a uma análise de conteúdo, que constitui a terceira parte do trabalho, a 

análise e discussão dos resultados, estruturada em categorias, subcategorias e 

indicadores encontrados.         

O desdobramento em capítulos é previamente explicado na introdução específica 

de cada uma das partes. 

O estudo termina com um conjunto de conclusões e recomendações, que 

constituem a terceira parte, seguindo-se a bibliografia, o lista de abreviaturas e a lista de 

quadros. Os anexos são apresentados em formato digital. 
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PARTE I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO E 

LEGISLATIVO 

 

A primeira parte do presente estudo engloba o primeiro capítulo, que 

corresponde à fundamentação teórica do objecto de estudo, o qual se subdivide em 

vários pontos. No primeiro, através de uma perspectiva histórica do caso português, 

procuramos abordar o percurso e emergência do associativismo, o associativismo e a 

participação democrática, evidenciando a sua ligação com as US e a comunidade. 

No segundo procedemos a uma análise das US a nível macro, a nível meso e a 

nível micro e ainda as US como reaprendizagem voluntária, numa perspectiva de 

evolução ao longo dos últimos anos, os marcos e estratégias de desenvolvimento das 

US. 

No terceiro ponto abordamos o conceito de sénior, evolução do conceito, o 

sénior e o processo cognitivo, o sénior e a educação, o contexto do sénior, 

oportunidades das relações interrelacionais e modelo de solidariedade intergeracional. 

No quarto ponto procuramos abordar a alfabetização dos séniores, 

nomeadamente a alfabetização como dever social e educativo, a educação dos séniores 

como aprendizagem ao longo da vida e ainda o memorando sobre a aprendizagem ao 

longo da vida, onde damos várias perspectivas de aprendizagem do sénior. 

No cinco ponto, abordamos o conceito de competência, a competência como 

trilogia, construção, desenvolvimento, modelo de competência(s).   

No sexto ponto, procedemos a uma análise das principais teorias e paradigmas 

ligados à aprendizagem e formação dos séniores, onde abordamos a participação 

associativa como contributo e a participação como processo de oportunidades. 

No ponto sete, salientamos o conceito de participação, evidenciando a ligação 

entre participação e democracia e a US como organização específica e participativa. 

No ponto oito, o realce incide no conceito de sénior, sua evolução, o sénior e o 

processo cognitivo e, ainda, o sénior e a educação cognitiva e o sénior e o contexto 

histórico. 
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No ponto nove, referimos as relações intergeracionais nas seguintes vertentes: 

interacção avós e netos e o modelo de solidariedade intergeracional.  

 

CAPÍTULO 1 

 

1. O ASSOCIATIVISMO 

Ao debruçarmo-nos sobre a perspectiva histórica do movimento associativo em 

Portugal era inevitável começarmos pela ideia de “que existe em Portugal uma longa 

tradição associativa” (Lima, 1986, p. 11). 

Os desafios do associativismo vão mudando em função das necessidades da 

sociedade, dando resposta às lacunas que essa mesma sociedade enfrenta; 

presentemente, o elevado número de séniores torna indispensável implementar medidas 

a nível associativo. 

O associativismo ainda é um fenómeno bastante inexplorado pela análise 

científica, mas “tem vindo a tornar-se uma referência cada vez mais recorrente nos 

discursos que se debruçam sobre a democracia política e o direito ao exercício de uma 

cidadania activa no seio da sociedade civil” (Fernandes, 2003, p. 97). 

 

1.1  BREVE PERCURSO DO ASSOCIATIVISMO EM PORTUGAL 

É nos finais do séc. XIX e inícios do séc. XX que as associações populares se 

desenvolvem, sobretudo as designadas como culturais, colectividades, recreativas ou 

mesmo cultural-recreativas, sendo a formação de bandas de música – bandas 

filarmónicas, uma das primeiras manifestações do associativismo em Portugal. As 

principais actividades destas associações orientavam-se “para a música, a instrução, o 

desporto, a beneficência, as festas e os convívios, contudo, já nesta altura uma das 

preocupações era o analfabetismo, preocupação de resto assumida pelo regime 

republicano de forma muito peculiar. Assim, multiplicam-se as bibliotecas populares, as 

aulas de leitura e de história, as aulas nocturnas, enfim os instrumentos indispensáveis à 

instrução popular” (Lima, 1986, p. 12). 
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 De algum modo relevante foi o papel que as associações desempenharam na 

instrução da população analfabeta. Estas foram capazes de organizar aulas e administrar 

a habilitação do saber ler, escrever e contar. 

No movimento associativo surge uma espécie de processo de especialização, 

aquando da formação de sociedades e clubes de instrução e recreio, procurando 

exactamente “pelo recreio, convívio e instrução, a elevação cívica dos seus associados” 

(Brandão, 2000, p. 28). 

Também foi “o liberalismo, para o qual concorreu o 23 de Julho de 1833, que 

forjou as condições institucionais, culturais, políticas, sociais e económicas que 

favoreceram o surgimento de novas formas de associação” (Malheiro, 1996, p. 83). 

Pode dizer-se que as transformações que se verificaram na sociedade portuguesa 

de então e que, por sua vez, se reflectiram numa alteração ao nível dos seus interesses, 

necessidades e aspirações, constituíram as bases para o surgimento de organizações, 

com raízes na comunidade, com vista à ocupação de tempos livres, através de iniciativas 

de convívio, de recreio e a entreajuda. 

Segundo Malheiro (1996), p. 15) “O Associativismo Popular é: património 

histórico popular; realidade única no mundo; originalidade do Povo Português; 

movimento autónomo e independente, democrático e solidário, tolerante e pluralista, 

nacional e patriótico, humanista e universal.” 

A partir de 1933, data da Constituição Política do Estado Novo, um novo 

período do associativismo iria começar, agora marcado por fortes restrições, em que o 

Estado “assume um rosto economicamente ruralista e ideologicamente medieval” 

(Viegas et al. 1986, como citado em Brandão, 2000, p. 31). Assim, em 1927, por 

exemplo, são dissolvidos os centros políticos a as associações que tinham participado de 

forma directa ou indirecta no movimento de Fevereiro daquele ano (através do Decreto 

nº 13322 de 25 de Março de 1927). Por sua vez a 11 de Abril de 1933 regula-se o direito 

de reunião (através do Decreto-Lei nº 22468, de 11 de Abril de 1933) e em 21 de Março 

de 1935 publicam-se diversas disposições acerca das associações consideradas secretos 

a como, por exemplo, a maçonaria, (mais concretamente no Decreto-Lei nº 1901 de 21 

de Março de 1935), que deveriam ser dissolvidas pelo Ministro do Interior (Lima, 

1986). 
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Refere Lima (1986, p. 13) que “o regime apostava na fórmula cooperativa e 

eram criadas as casas do povo (1933) e as casas dos pescadores (1937), considerados 

organismos cooperativos primários, promotores de assistência e enformadores de uma 

intervenção política, afecta ao regime, de uma participação de tipo predominantemente 

orgânico”. 

Em 1954, declarava-se: “lícita a constituição de associações que não tivessem 

carácter secreto e cujos objectivos não importassem ofensa aos direitos de terceiros ou 

do bem público, nem lesão dos interesses da sociedade ou dos princípios que 

assentassem na ordem moral, económica e social da Nação. Da verificação destes 

requisitos dependia a aprovação dos estatutos” (Brandão, 2000, p. 35). 

Os cidadãos viram, de facto, as suas formas de participação e intervenção social 

bastante limitadas tendo-se retirado autonomia às associações, forçando umas ao 

desaparecimento e outras a uma resistência mais ou menos activa que “provocaria 

alguns episódios conhecidos, e que constituiria uma verdadeira escola de formação 

política, cívica e cultural por onde passaram muitas personalidades da actual cena 

política” (Lima, 1986, p. 13). 

Na década de 60 viveu-se um período de maior actividade associativa, por um 

lado assente nas associações académicas, especialmente activas durante as crises de 

1962 e de 1969, assim como na actuação de várias associações católicas, a par das 

esperanças e expectativas depositadas na «Primavera Marcelista», da forte contestação à 

guerra colonial e das influências do Maio de 1968 vindas de França. «Democratização», 

«autogestão», «participação», são algumas das palavras que traduzem novos 

movimentos que então emergiram na sociedade portuguesa e que se viriam a 

consubstanciar em formas de intervenção e de organização (Lima, 1986). 

 

1.2  O ASSOCIATIVISMO E O 25 DE ABRIL 

Uma nova página na história do associativismo com o 25 de Abril 1974 volta a 

abrir-se até à fase constitucional iniciada em 1976. A situação caracterizou-se pela 

criação de numerosas associações e por uma intervenção baseada em formas de 

democracia directa e de participação muito activa. ”A par das colectividades de cultura 

e recreio, dos grupos cénicos, dos ranchos folclóricos, das bandas de música, etc., novas 

associações foram criadas – as associações de educação popular de base, as comissões 
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de moradores, as comissões de trabalhadores, novos sindicatos, cooperativas, etc.” 

(Lima, 1986, p.13). 

Neste período, a Comissão de Moradores foi uma modalidade organizativa de 

relevo na reunião das sinergias das populações a nível local, de forma a resolverem 

problemas comuns. Pode-se dizer que havia a tomada de consciência para os problemas 

e a consequente capacidade de mobilizar recursos de diferente natureza. 

“A experiência de gestão associativa, o saber acumulado, revelou-se um factor 

de estímulo e facilitador de novos desempenhos sociais” (Brandão, 2000, p. 37). 

Com a revolução de Abril de 1974 (mais concretamente através do Decreto-Lei 

nº 594/74 de 7 de Novembro) e posteriormente com o Código Civil (Artigos 167º-184º), 

regulamentou-se o direito à livre associação, sendo este um sinal inequívoco da 

importância que é atribuída ao associativismo num novo quadro político democrático 

(Rego, 2004). 

Na Constituição de 1976 (aprovada a 2 de Abril de 1976, na redacção que lhe foi 

dada pelas Leis Constitucionais nº 1/82, de 30 de Setembro, nº1/89 de 5 de Julho, nº 

1/92 de 25 de Novembro e nº 1/97 de 20 de Setembro). Na actual Constituição, no artº 

46º, a consagração da liberdade de associação é feita ao mais alto nível, podendo ler-se: 

1. “Os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de qualquer 

autorização, constituir associações, desde que estas não se destinem a promover a 

violência e os respectivos fins não sejam contrários à lei penal; 

2. As associações prosseguem livremente os seus fins sem interferência das 

autoridades públicas e não podem ser dissolvidas pelo Estado ou suspensas as suas 

actividades senão nos casos previstos na lei mediante decisão judicial; 

3. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação nem coagido 

por qualquer meio a permanecer nela; 

4. Não são consentidas associações armadas, nem do tipo militar, 

militarizadas ou paramilitares, nem organizações que perfilhem a ideologia fascista.” 

(Constituição da República Portuguesa, 1997, p. 43). 

De facto, com a facilidade criada pelos instrumentos políticos produziu-se um 

efeito de “expansão” sobre a sociedade portuguesa, impulsionando a formação de 

movimentos populares. Em paralelo com o surgimento de uma sociedade civil que se 
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organizava de forma mais ou menos formal, a própria questão do poder local emerge em 

força e a sua institucionalização constitui uma das principais realizações do regime 

democrático instaurado em 1974. Para alguns, a democracia local constitui mesmo a 

principal transformação da sociedade portuguesa dos últimos anos. 

É de salientar, a propósito das relações que se estabelecem entre colectividades e 

a movimentação social ocorrida no período após 25 de Abril, que, “com a Revolução de 

25 de Abril de 1974, reconquistada a liberdade associativa, toma relevo um novo tipo de 

associativismo preocupado com a globalidade da vida e pronto a prosseguir objectivos 

que incluem como primeira exigência que as populações participem na definição das 

resoluções, tendo em conta um projecto de qualidade de vida que passa pela educação 

de adultos, pelo bairro, pela comunidade local, pelo lugar de trabalho, pelos tempos 

livres” (Brandão, 2000, pp. 38-39). 

O incentivo ao associativismo prosseguiu com o Decreto-Lei nº 460/77, de 7 de 

Novembro (posteriormente regulado pelo Código Civil art.º 157º- 166º) que reconhece a 

utilidade pública de algumas associações e fundações, proporcionando-lhes, 

nomeadamente, reduções fiscais e outros. A participação voluntária das populações 

cobre diversos sectores da vida pública, como é o caso do relançamento da vida 

sindical, com a criação das comissões de trabalhadores, reanimação das associações 

existentes e criação de novas, sejam desportivas, recreativas ou culturais, projectos de 

animação cultural, entre outras. 

Contudo a fase subsequente de “normalização da vida política e social” trouxe 

inevitáveis consequências ao associativismo voluntário. Este período que se seguiu à 

grande vaga de criatividade social, na expressão da cidadania activa, numa perspectiva 

de mudança social, as inúmeras associações e colectividades existentes sofreram, por 

um lado, uma instrumentalização partidária e, por outro, uma hostilidade desde cedo 

demonstrada pelos primeiros governos democraticamente eleitos, tendo acabado por 

conduzir estes movimentos de cidadãos a uma grave crise e a uma travagem naquilo que 

poderia ter sido “o arranque para a efectiva construção de uma sociedade civil 

organizada em Portugal” (Melo, 2003, p. 96). 

Seguiu-se, portanto, uma “reorganização” e “reordenamento” do espaço 

associativo, tendo sido várias as associações que deixaram de existir. Outras 

conseguiram reforçar as suas actividades, adaptar-se às novas circunstâncias, 
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conseguiram reformular ou reavaliar os seus objectivos e as suas práticas, “à luz do 

novo enquadramento político-institucional” (Lima, 1986, p. 16). 

As eleições, sobretudo para os órgãos autárquicos por sufrágio universal e 

directo, que acontecem em Dezembro de 1979, mexem de forma significativa com as 

estruturas locais e constituem uma referência no despertar de uma cultura de 

participação democrática. Estas acabam por desempenhar um papel de charneira na 

discussão da “causa pública”. As associações tinham acabado de formar uma primeira 

geração de autarcas. Neste quadro, a acção local, no período subsequente ao 25 de Abril 

de 1974, assume características muito próprias. É um período de grande iniciativa 

reivindicativa e de forte vitalidade do movimento associativo, de enorme dinamismo da 

população que se associa para enfrentar as carências que mais a afectam. 

Logo após o 25 de Abril, e um pouco por todo o país, surgiram de uma forma 

impetuosa milhares de organizações unitárias, viradas para a resolução de diversos 

problemas concretos que duramente afectavam a população portuguesa, entre elas as 

iniciativas culturais, sociais, educativas e desportivas. 

A comissão de moradores foi uma modalidade organizativa de relevo na 

congregação das energias das populações a nível local, em ordem à resolução dos seus 

problemas. Tais comissões revelaram características tão importantes como o carácter 

amplamente unitário e democrático, a abertura e empenho, uma participação que se 

pretendia alargada a todos, desde que pretendessem contribuir para a resolução dos 

problemas comuns. Havia uma certa tomada de consciência para os problemas, assim 

como para a capacidade de mobilizar recursos de diferente natureza. A experiência de 

gestão associativa, o saber acumulado em tais vivências, revelou-se um factor 

estimulador e facilitador de novos desempenhos sociais. 

Em 1979, como “reminiscência da criatividade social e organizacional 

evidenciada anos antes, criou-se por legislação, o estatuto das Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS), organizações privadas sem fins lucrativos e 

reconhecidas como parceiros privilegiados do Estado para os assuntos sociais” (Melo, 

2003, p. 108). 

Posteriormente, com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, em 1986, 

passaram a estar disponíveis verbas provenientes dos Fundos Estruturais. Embora tenha 

cabido à administração central o monopólio da programação e gestão desses dinheiros, 
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de intervenção social, algum acabou por ficar acessível às organizações. Continua a ser 

atribuído ao Estado o exercício de controlo e condicionamento, criando para o efeito 

uma série de mecanismos como o de caber ao Estado ratificar ou não determinados 

estatutos, aprovar ou não determinados projectos associativos. Este enquadramento das 

práticas associativas é apresentado hoje e, de algum modo, aceite pelas associações, 

como factor indispensável ao desenvolvimento e apoio. As associações não têm como 

não colaborar, uma vez que se encontram dependentes dos apoios financeiros para 

atingirem os objectivos que estiveram, pelo menos alguns deles, na base da sua própria 

criação. 

Apesar de todos os constrangimentos, as associações têm conseguido manter o 

“vínculo popular inicial, quer pela condição ou origem das massas associativas e dos 

dirigentes, quer pelos objectivos perseguidos ou actividades praticadas. As associações 

contribuem para o desenvolvimento integral e harmonioso dos associados, de todos e de 

cada um, atendendo ao aspecto intelectual, físico, moral, estético, profissional e cívico. 

Para tal consecução desempenham, através de actividades culturais, recreativas, 

desportivas e de solidariedade, um papel complementar e supletivo no âmbito da 

educação, da cultura, da segurança social, da saúde, da defesa do ambiente e da 

protecção do património. Por outro lado, no propósito de reforçarem a intervenção 

sociocultural, cooperam não só entre si, mas também com todas as instituições que se 

proponham atingir fins comuns ou exercer idênticas actividades” (Malheiro, 1996, p. 

84). 

O associativismo pode surgir, assim, se o encararmos sob o ponto de vista das 

teorias críticas da educação, como um instrumento capaz de proporcionar aos indivíduos 

práticas participativas, transformadoras e de resistência. 

Numa fase mais recente, perante situações sociais inéditas, surgem novas formas 

de associativismo, emergem no meio rural diversas actividades de defesa, promoção e 

revitalização das populações como tentativa de resposta ao despovoamento e à 

indiferença dos poderes políticos e económicos. Por sua vez, “resultante de uma maior 

tomada de consciência dos problemas que afectam cada vez mais toda a humanidade, 

multiplicam-se as associações e grupos mais ou menos informais, em torno de causas 

como a conservação da natureza, os direitos humanos, a paz mundial, etc.” (Melo, 2003, 

p. 110).  
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São estas novas formas de associativismo que em muitos casos fizeram emergir 

as US em Portugal, de que a universidade em estudo é um dos casos. Não nos 

poderemos esquecer do papel dinamizador e impulsionador das associações em prol das 

US. 

De acordo com vários autores, assiste-se ainda em Portugal, comparativamente 

com outros países europeus, a uma baixa taxa de associativismo e voluntariado, o que 

revela à partida a inexistência de uma tradição importante de participação social. 

Em 1998 “a participação em pelo menos uma actividade social, religiosa, 

cultural, sindical, política, desportiva, de consumidores, de defesa do ambiente, etc, era 

de 26% no nosso país, sendo a taxa média comunitária de 46%, sendo ainda este tipo de 

participação em actividades organizadas mais comum no norte do que no sul da 

Europa” (Commission, 2000, p. 114, como citado em Rego, 2004, p. 187). 

De salientar que, mesmo assim, em Portugal, “a maior taxa de participação 

social (16%) verifica-se em colectividades de índole recreativo, cultural, ambiental, ou 

de solidariedade social” (Cabral, 2000, p. 136). 

As associações têm mantido sempre um vínculo popular inicial, nascem da 

participação da comunidade e o seu processo de desenvolvimento é conduzido com a 

participação da comunidade onde estão inseridas. A acção democrática das associações 

poderá levá-las a assumir os valores que subjazem ao princípio da comunidade, como a 

cooperação, a solidariedade, a participação, a transparência, a coesão e a democracia, 

entre outras. Assim as associações são “A busca de uma articulação virtuosa entre a 

lógica da reciprocidade própria do princípio da comunidade e a lógica da cidadania 

própria do princípio do Estado” (Santos, 1999, p.14). 

Deste modo, os seus modelos de funcionamento podem favorecer a articulação 

com a comunidade e a própria participação dos séniores, da comunidade e da família, 

tendo em conta as suas funções e características.  

   Os milhares de associações que existem no nosso país e as centenas de 

milhares de associados são um bom exemplo do que é o associativismo e a participação 

democrática. Há que referir neste contexto a importância que o movimento associativo – 

todo o movimento associativo – teve na consolidação da democracia e nas próprias 

práticas de cidadania activa indissociáveis nesse processo. 
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1.3  O ASSOCIATIVISMO E A PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA 

O Associativismo como fenómeno complexo pode ser abordado três 

perspectivas diferentes: uma de carácter sociológico, uma vez que estamos perante 

actores sociais que interagem, que se agrupam, que se organizam e participam nestas 

estruturas sociais; de acordo com vontades e interesses colectivos; outra de cariz 

mais político-jurídico e outra do ponto de vista organizativo. 

Encontram-se referências a associações sociais, educativas e culturais na mais 

longínqua Antiguidade. Esta temática “remonta as associações à Antiguidade (...) 

designadamente no mundo grego-romano, onde encontramos associações que 

desempenham um papel considerável na vida social” (Serrão, 1989, p. 236). 

Do ponto de vista político-jurídico, se nos situarmos no direito de associação, 

este surge como uma das garantias oriundas das modernas Constituições. 

Um dos primeiros estudiosos do associativismo e do seu impacto social foi 

Tocqueville, na sua obra Da Democracia na América, onde se refere ao associativismo 

como um garante da liberdade e dos princípios democráticos, na medida em que 

contraria o despotismo da maioria: “A associação reúne, com um feixe, os esforços de 

pessoas que divergem em muitos pontos, e leva-as a caminhar com ardor para um único 

objectivo, claramente definido. A segunda vantagem importante representada pelo 

exercício do direito de associação é a possibilidade de reunião (...). No nosso tempo, a 

liberdade de associação tornou-se uma garantia indispensável contra o despotismo da 

maioria” (Tocqueville, 1972, pp. 132-134). 

De acordo com o mesmo autor afirma-se e esboça-se já uma primeira tipologia 

de associações voluntárias e uma distinção clara entre dois tipos de associações: as 

associações não formalizadas e aquelas que se criam expressamente e evidenciam uma 

estrutura interna. Assim, identifica a tipologia Tocquevilliana, relativamente às 

associações formalizadas e voluntariamente constituídas, surgindo aqui, claramente três 

tipos: as associações de “natureza política”, as “associações civis” (que se subdividem 

em associações industriais e mercantis, por um lado, morais e intelectuais, por outro, e 

por fim as “associações religiosas” (Fernandes, 2003, p. 67). 

As associações voluntárias possibilitam o interesse por parte das participantes 

pela gestão da comunidade e pelo seu destino, assim como uma participação social, “de 
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resistência ao poder do Estado e a criação de uma consciência colectiva” (Tocqueville, 

1972, como citado em Silva, 2002, p. 5). 

Para além de Tocqueville (1972), também, Durkheim (1989) e Weber (1983) se 

interessam por esta temática das associações voluntárias e dos seus trabalhos é possível 

chegar a alguns aspectos comuns e considerados fundamentais para a caracterização das 

referidas associações, como é o caso do “seu papel na criação de uma consciência 

colectiva, o seu carácter de maior proximidade em relação aos meios onde se inserem e, 

por último, as suas bases essencialmente voluntárias” (Silva, 2002, p. 6). 

Os “grupos secundários” e os “interesses colectivos”, a que Durkheim (1989) se 

referia, constituíram também uma área de trabalho para o sociólogo Gurvitch (1979), 

que chegou mesmo a elaborar uma tipologia, na opinião de Fernandes (2003), com 

algum potencial para o estudo e compreensão do associativismo. Aproveitando, 

exactamente, a tipologia de Gurvitch, que considera inovadora, vai utilizar alguns 

critérios para ilustrar a distinção das associações de outro tipo de grupos, colocando o 

enfoque na participação. Distingue, assim, vários tipos de participação: “a participação 

de facto, a participação organizada ou voluntária, a participação espontânea, a 

participação suscitada ou provocada e, por último, a participação imposta” (Meister, 

1974, p. 26, como citado em Fernandes, 2003, p. 68). 

Também outros autores (Mendes, 1978; Pinto, 1980, como citados em 

Fernandes, 2003) optam por realçar, num sentido mais restrito, o carácter não lucrativo 

das associações. O sociólogo Boudon (1990) aponta como traços fundamentais que 

caracterizam as associações a pluralidade dos elementos, a sua permanência no tempo e 

os objectivos comuns. 

Associação: “em sentido restrito o termo designa um agrupamento de duas ou 

várias pessoas que põem em comum, de maneira permanente, os seus conhecimentos e a 

sua actividade numa finalidade que não seja a de partilhar lucros (…). O fenómeno 

associativo que responde à propensão dos homens para se agruparem para a defesa dos 

seus direitos, a propagação das suas ideias e a realização em comum de um objectivo 

colectivo, desempenham um papel importante nas sociedades modernas, ao mesmo 

tempo complexas e fragmentadas” (Boudon, 1990, p. 21, como citado em Fernandes, 

2003, p. 7). 
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No plano jurídico e político, nas modernas sociedades democráticas, o direito de 

associação surge como uma das primeiras reivindicações identificado como uma 

liberdade pública constitucional. Assim, “associação” é definida como: “Agrupamento 

de várias pessoas com o objectivo de alcançar resultados que excedam aqueles que 

conseguirem com as suas actividades individuais; ou então, como o resultado de um 

consenso entre indivíduos que se propõem conjugar esforços para a prossecução em 

comum de determinados fins” (Serrão, 1989, p. 236, como citado em Fernandes, 2003, 

p. 67). 

Mesmo a nível jurídico, as associações apresentam algumas singularidades que 

identificam o seu estatuto:  

1. “A sua natureza de agrupamento voluntário: a associação tem uma 

natureza não imposta, resulta de um consenso entre pessoas que perseguem um 

objectivo particular; 

2. A natureza contratual do grupo; 

3. A permanência temporal da associação: trata-se de fazer a distinção entre 

uma reunião ocasional de pessoas e algo que apresenta uma personalidade jurídica 

duradoura, que permanece para além dos indivíduos que naquele momento a 

constituem” (Guilloume, 1987, p. 21, como citado em Fernandes, 2003, pp. 69-70). 

De acordo com Fernandes (2003), juridicamente a existência de uma associação 

decorre ainda do cumprimento de alguns requisitos, nomeadamente o seu 

“reconhecimento” materializado através de escritura pública notarial, obtendo 

personalidade jurídica assim como a respectiva publicação do extracto em Diário da 

República e elaboração de estatutos próprios. 

As associações, em Portugal, organizam-se segundo o modelo do estado 

moderno democrático, onde reservam por norma ao plenário dos seus associados – 

Assembleia Geral de sócios- as funções soberanas essenciais, tais como: modificação do 

pacto social, eleição dos responsáveis e aprovação dos principais instrumentos de 

supervisão de gerência; atribuem a um órgão de direcção as funções de governo 

quotidiano da associação e a um órgão de controlo, “conselho fiscal, a fiscalização do 

uso dos meios financeiros e da regular processualidade de toda a vida associativa” 

(Freire, 2004, p. 225). 
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Na abordagem das associações em termos organizacionais, o associativismo 

voluntário surge como algo difuso, desordenado e de acesso difícil. 

Referindo-se a esta problemática, Lima (1986) acrescenta que a grande 

diversidade que caracteriza o associativismo e as formas de organização associativa 

tem, eventualmente, dificultado o seu estudo. Recorde-se que, sob a designação 

genérica de associativismo, surgem tipos de associações muito diversas – associações 

culturais e recreativas, associações desportivas; associações de tipo mutualista; 

associações sindicais; associações de actividades económicas; associações profissionais; 

associações de pais; associações de estudantes, etc.  

Existe “uma relativa ambiguidade nas definições disponíveis, ou alguma 

dispersão na focalização do que entendem ser as características mais definidas das 

associações” (Fernandes, 2003, p. 78). Se uma associação é considerada ou não uma 

organização é algo que depende da concepção teórica subjacente, quer de organização, 

quer da própria associação voluntária.  

Há autores que incluem as “associações voluntárias” no grupo das organizações 

formais. Para estes autores, organizações formais são um aspecto da organização social, 

distinguem-se das pequenas organizações informais (como por exemplo: grupo de 

amigos) porque são criadas deliberadamente e enfatizam o facto de uma pessoa 

ingressar por decisão voluntária, destacando algumas das suas características como a 

organização (Harton & Hunt, 1981, p. 188, como citados em Fernandes, 2003, p. 79). 

“Há muitas organizações locais voluntárias – organizações eclesiásticas, clubes 

recreativos, associações de bairro e outros – que têm dirigentes voluntários, um estatuto 

mínimo (se é que alguém o pode encontrar), regulamentos ou procedimentos altamente 

«flexíveis», às vezes esquecidos ou ignorados. Nessas organizações, os aspectos 

informais obscurecem muitos dos aspectos de «organização formal» já que a associação 

opera vaga e livremente, de acordo com as necessidades do momento” (Fernandes, 

2003, p. 80). 

Idênticas perspectivas apresentam outros autores que definem as associações 

voluntárias como “organizações não lucrativas criadas para permitir que os indivíduos 

persigam os seus interesses partilhados colectivamente” (Brinkerhoff e White, 1991, p. 

127, como citados em Fernandes, 2003, p. 80). 
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Quanto às estruturas associativas, Lima (1986) acrescenta ainda que as suas 

estruturas e formas de organização são geralmente muito simples e flexíveis, uma vez 

que resultam da participação voluntária dos cidadãos. Essa ideia tinha sido já 

apresentada por Meister (1974), quando se referia ao facto do modo de organização 

interna constituir um traço, que parece caracterizar muitas das associações, ou seja, as 

associações voluntárias, na opinião deste autor, “raramente apresentam um tipo rígido 

de organização, sendo essencialmente marcadas por um certo grau variável de 

flexibilidade” (Silva, 2002, p. 8). 

A associação voluntária, enquanto equipas formais configuradas 

normativamente, não são organizações; contudo, apresentam “diferentes graus de 

organização que as distinguem, podendo, à medida que se tornam mais complexas na 

consecução das suas metas, dar maior relevo ao aparelho organizativo” (Fernandes, 

2003, p. 89). 

Em síntese, nas características particulares atribuídas às associações, concebidas 

genericamente como organizações não lucrativas, podemos considerar alguns aspectos 

comuns que nos ajudam a delinear e a precisar o conceito: 

a) “Estruturas pouco ordenadas racionalmente, burocratizadas (Mayntz, 1987) ou 

hierarquicamente diferenciadas” (Giddens, 1997); 

b) Decisões participadas e consensuais (Cardoso,1991), ordenadas segundo o 

modelo democrático (Mayntz, 1987); 

c) Estruturas e forma de organização muito simples e flexíveis”  

(Lima, 1986, como citado em Fernandes, 2003, pp. 91-92). 

Assim como outras características assinaladas por, Silva (2002): 

a) “A existência de inter-relações constantes entre os respectivos membros; 

b) A consciência de adesão e de permanência por parte desses membros em relação 

à sua associação; 

c) A existência de objectivos e fins que são comuns e partilhados; 

d) O regime de voluntariado de adesão e permanência.” (Silva, 2002, p. 9). 

Além destas características comuns, considerámos extremamente importante 

incluir a definição de “associação popular”, que se entende serem “organizações criadas 
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por iniciativa popular, caracterizadas pela promoção de determinados símbolos e 

códigos, que no desenvolvimento das suas actividades são apoiadas pelo Estado, pela 

Igreja, por instituições privadas e/ou por actores locais” (Afonso, 1989, como citado em 

Guimarães & Sancho, 2001, p. 160). 

      O autor, comparando algumas características da educação formal e da 

educação não formal, destaca nas associações democráticas para o desenvolvimento, as 

seguintes características: “apresentam carácter voluntário, promovem sobretudo a 

socialização, promovem a solidariedade, visam o desenvolvimento, preocupam-se 

sobretudo com a mudança social, são pouco formalizadas e pouco ou incipientemente 

hierarquizadas, favorecem a participação, proporcionam investigação - acção e 

projectos de desenvolvimento, são por natureza formas de participação 

descentralizadas.” (Afonso, 1989, como citado em Guimarães & Sancho, 2001, p. 162). 

Esta concepção do autor torna-se extremamente importante e pertinente, uma 

vez que é sobre este tipo de associações que nos vamos debruçar neste estudo, 

analisando as suas relações, as suas práticas de participação activa e intervenção 

transformadora, o seu papel na educação ao longo da vida, na construção de uma 

sociedade mais consciente, crítica, humana e participativa, em resumo, o seu papel na 

“democratização da democracia”, em prol das oportunidades dos séniores. 

 

CAPÍTULO 2  

 

2. AS UNIVERSIDADES 

 

2.1 AS UNIVERSIDADES SÉNIORES – REAPRENDIZAGEM 

VOLUNTÁRIA 

No âmbito do conceito de educação ao longo da vida emergem as US destinadas 

à idade sénior/reformados para dar continuidade à participação na aprendizagem dos 

séniores. Com efeito, o crescente aumento dos reformados, ao ponto de a base da 

pirâmide humana ficar invertida, apresenta-se como um fenómeno que esta nova classe 

social, a chamada idade da reforma, da inactividade, vai permitir a promoção de um 

novo tempo, com actividades “livremente escolhidas”, permitindo melhor aprofundar o 
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sentido das actividades voluntárias de lazer, para a realização de si próprio” 

(Dumazedier, 1994, p. 131). 

O autor, ao identificar a importância das actividades para séniores, considera 

este fenómeno como portador de “novos valores e novas necessidades de formação e, 

por sua vez como resistência ao envelhecimento e ao imobilismo imposto pela 

sociedade” (Dumazedier, 1994, p. 138). 

A educação de adultos têm-se feito sentir desde há já algum tempo, mas é a 

partir de 1949 que a Organização das Nações Unidas (ONU) começa a problematizar e a 

questionar acerca desta temática. No entanto, apenas a partir dos anos 70 se começa a 

especificar formas alternativas que envolvessem pessoas séniores/reformados 

desenvolvendo-se, então, um novo conceito «educação ao longo da vida», a partir do 

qual se preconiza a ideia de “que não existe idade para aprender” (Saez Carreras, 1998, 

p. 160). 

Segundo este autor, é sobre esta perspectiva que Pierre Vellas apresenta a 

primeira UTI, em 1973, em Toulouse – França, concebendo um projecto de acordo com 

as condições, necessidades e aspirações próprias desta idade e tendo como objectivos I - 

A informação e investigação acerca dos problemas mais directamente relacionados com 

esta faixa etária; II - A formação cultural para a auto-realização pessoal e colectiva; III - 

A sensibilização para os problemas e dificuldades da terceira idade para continuarem a 

ser considerados socialmente úteis. 

Em Portugal existem apenas cerca de duas centenas destas instituições pelo que 

existe um caminho a percorrer e a necessidade de uma profunda reflexão, sendo 

necessário e urgente “criar situações educativas, contextos dinâmicos em que se insiram 

grupos significativos (em número e qualidade) em torno de problemáticas que toquem 

efectivamente, nas áreas do cognitivo, do estético-afectivo e da sociabilidade” (Silva, 

1990, p. 103). 

Esta postura leva-nos a considerar as US como espaços de educação de séniores, 

que podem ser vistos como uma das principais vias de inserção e prevenção social, pois 

são potenciadores de interacção, razão pela qual não poderão ter carácter estritamente 

escolar. O desenvolvimento das suas actividades deve ser realizado de forma activa e 

não passivamente, devem ser espaços dinâmicos, interactivos e que apelem a saberes 

mais abrangentes e participativos. É o convívio intergrupal, o pôr em comum 
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conhecimentos e opiniões e a participação activa de todos os séniores que torna este 

espaço um instrumento potenciador de inserção social, cultural e educativa, através do 

qual o sénior pode desenvolver não só a possibilidade de partilhar conhecimentos e de 

se sociabilizar, mas também a possibilidade de encontrar novas formas de participar 

activamente na defesa dos seus direitos em sociedade e de ocupar o seu tempo livre de 

uma forma activa, contribuindo para uma vida saudável e de qualidade com uma postura 

positivista. 

Deste modo é necessária a construção de comunidades de aprendizagem, que 

envolvam não só os professores-colaboradores-voluntários, motivados pela união do 

saber com o gosto pela sabedoria dos outros, mas também alunos séniores com saberes 

muito ricos, que devem ser aproveitados. Em todo o processo de aprendizagem 

voluntária deve ser valorizado o sentido mais autêntico que se exprime fora de 

obrigação profissional ou escolar e que pertence ao lazer, permitindo a recolha, do seu 

sentido mais forte, não o residual, mas o existencial durante o qual se equilibra o 

divertimento com a aprendizagem voluntária. 

A (re) educação - (re) aprendizagem – (re) formação na idade sénior não se 

poderá considerar uma actividade de luxo para pessoas com problemas de utilização de 

tempos livres, mas uma forma de auto-realização, auto-participação, auto-motivação, 

auto-ajuda e auto-estima, para continuar a viver com dignidade em sociedade. 

Apropriando-se de oportunidades e desafios para um envelhecimento activo e bem-

sucedido, o que, nas palavras de (Kalache, 2009, p. 216), “É o processo de optimizar as 

oportunidades de saúde e participação e de segurança, para que se possa aumentar a 

qualidade de vida das pessoas, à medida que envelhecem.” 

 

2.2  AS UNIVERSIDADES SÉNIORES NA CULTURA OCIDENTAL – A 

NÍVEL MACRO 

A primeira Universidade Sénior foi criada pelo Professor Pierre Vellas em 

Toulouse, 1973. Embora nunca tenha havido um modelo oficial, no sentido restrito do 

termo, não tardaram em propagar-se em todos os países europeus surgindo sob formas 

múltiplas, algumas por vezes muito diferentes do modelo original, mas de uma forma 

geral adaptadas ao ambiente no qual nasceram produzindo resultados concretos em dois 

níveis de realidade: 
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Nível 1 – A integração dos séniores na sociedade. 

Nível 2 – O aumento do interesse pela educação e formação de pessoas séniores 

colocadas fora dos circuitos da produção económica, visível num maior grau de 

envolvimento de Instituições de Ensino Superior e Universidades ou outras 

afectas aos poderes políticos locais, regionais e nacionais. 

A proliferação de instituições desta natureza à escala mundial, permitiu aos 

séniores a oportunidade de continuarem a satisfazer a sua curiosidade e o seu desejo de 

continuar a (re) aprender. 

Em 1975 inicia-se a internacionalização, via espaço linguístico francês. 

Instituições desta natureza expandiram-se pela Suíça, Bélgica e França e, mais tarde, 

estenderam-se ao resto do mundo. 

Em 1976 é criada a Associação Internacional das Universidades da Terceira 

Idade, em Genebra na Suíça. Após a implementação da primeira US a França conta já 

com 210, a Espanha com240 e em Portugal existem presentemente 189. Hoje sabe-se 

que em todo o mundo rondam os 500.000. 

Existem dois modelos principais de organizações das US: o Francês ou 

continental e o Inglês ou britânico. 

O primeiro modelo associa as US às universidades tradicionais. No modelo 

Francês, a sua base situa-se numa Universidade Tradicional, quanto ao nível de 

professores, equipamento, salas e organização. Isto explica a emergência de cursos 

superiores e de pós-graduações para séniores com uma elevada actuação no domínio da 

pesquisa. 

O modelo Inglês ou britânico tem por base associações auto-organizadas ou 

associações sem fins lucrativos. Este modelo apresenta-se com um maior pragmatismo, 

tem perfil mais independente e informal, apresenta um maior envolvimento dos alunos 

na gestão da Instituição e uma maior aproximação professor-aluno. Os professores são 

voluntários e os programas e actividades são de natureza social, educativa, cultural e 

recreativa e de lazer. 

Embora em menor número existem ainda mais dois modelos: os mistos ou 

híbridos, que juntam o modelo Francês e o Britânico, uma mistura e, o modelo norte-

americano- ILR’s (Institutes for Learning in Retirement).  
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Estes são mais teóricos do que práticos porque aparecem independentemente do 

local em que surgem, não emergem do local, localizam-se por ajustamento de projectos 

a condições particulares das populações-alvo, diferindo de região para região e de país 

para país. 

Com excepção de algumas US francesas, estas Instituições não exigem qualquer 

grau de habilitações especial e oferecem cursos e disciplinas na óptica da divulgação 

cultural, social, educativa e científica. Um grande leque de actividades recreativas 

como: teatro, coros, dança, música, desporto, artes plásticas, visitas de estudo, festas, 

conferências, colóquios e exposições que servem de complemento à oferta dada pelas 

disciplinas. 

Nos vários modelos, as áreas mais privilegiadas são basicamente as mesmas: 

Ciências Sociais e Humanas e as Línguas Nacionais e Estrangeiras. As ofertas 

disciplinares usualmente mais solicitadas são a Sociologia, a Psicologia, a História, a 

Antropologia, a Cultura (Literatura, Música, Arte e Teatro), as Artes Plásticas (Pintura, 

Artesanato), a Saúde e Segurança (Alimentação e Cuidados Primários) e as Actividades 

Desportivas e Físicas (Natação, Dança e Hidroginástica). 

A nível internacional é uma realidade a existência conjunta de redes de trabalho. 

Constituem um factor muito positivo uma vez que as dinâmicas formativas relacionadas 

com a Net podem facilitar uma aproximação entre o mundo dos séniores. Com tradição 

de resistência ao novo e ao mundo informático, muitas vezes, os séniores anseiam entrar 

no mundo informático e a sua resistência esconde, com frequência, o receio de não 

possuírem as competências necessárias. A informática poderá ajudar os séniores a 

pensar à escala nacional e mundial, levando-os a construir novas categorias de 

pensamento e de vivências.  

Do ponto de vista formativo, estão muito activas a rede europeia, a rede latino-

americana e a rede mundial. A rede europeia, Learning in Later Life. European 

Network, tem sede na Alemanha, na Universidade de Ulm. Foi fundada em Dezembro 

de 1995 e engloba 18 países. Essencialmente engloba Instituições do tipo Universidades 

de Educação contínua e diferentes organizações educacionais. Resultou dum encontro 

europeu sobre “Competências e Produtividade na 3ª Idade” assegurado pela 

Universidade de Ulm, em Fevereiro de 1995. Este encontro foi um marco, tornando 

evidente a importância da cooperação internacional e a partilha de opiniões. Esta rede 

trouxe para o centro do debate as seguintes questões: 
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- Como é que as US podem providenciar e apoiar os necessários ajustamentos de 

vida dos séniores num mundo em constante mudança? 

- Como é que podem contribuir para o crescimento dos séniores nos campos 

económico e educacional? 

-Como é que podem ajudar a criar um diálogo entre os cidadãos europeus? 

Um projecto (LiLL), envolvendo outros parceiros como a França, Holanda, Grã-

Bretanha, Finlândia e Itália, foi posto em marcha (até ao ano 2000), criando um sistema 

quadrilinguístico on line sobre Academias de Educação Contínua para Séniores. Três 

ideias básicas foram lançadas: 1) Promoção da auto-organização de grupos de 

aprendizagem (learning by research); 2) Inclusão de aspectos de auto-promoção, 

criatividade e participação social; 3) Introdução de benefícios das novas tecnologias 

informáticas. 

Os contactos estabelecidos deram origem a assuntos plenos de interesse para o 

campo da aprendizagem ao longo da vida dos idosos. De 2000 a 2002 foi lançado pelo 

Programa Sócrates/Grundvit Programme um novo projecto, SOLiLL, com o objectivo 

de promover a iniciação de grupos autónomos de aprendizagem (groups of learning 

through research) de vários séniores de diferentes países europeus. Os temas lançados 

incluíram cultura, alimentação, saúde, espaços conviviais e espaços públicos nas suas 

relações com o passado, o presente e o futuro. Do ponto de vista formativo este projecto 

apresentou dois aspectos dinâmicos inovadores: 1) Trouxe a área comunicacional 

transnacional para séniores através de pesquisa acompanhada; 2) Previa uma estrutura 

intergeracional onde outros grupos etários podiam ser incluídos. 

As experiências foram divulgadas através do Boletim Europeu (European 

Bulletin Learning in Later Life) e de um CD-ROM disponibilizado pela Alemanha do 

qual se venderam até agora através da Net cerca de 4500 cópias. 

A rede latino-americana, RAUA – Rede Americana de Universidades Abertas, 

surgiu na Argentina, em 1995, aquando da realização do Terceiro Congresso das UTI`s 

Sul Americanas. Gere o Fimte-Foro Ibero-americano de Programas Educativos da Meia 

e Terceira Idade, um projecto conjunto da Faculdade de Ciências da Educação e de 

Bioengenharia da Universidade Nacional de Entre Rios, Panamá e Argentina. Os 

principais objectivos formativos são: 1) Ter como idiomas oficiais, o português e o 

castelhano; 2) Proporcionar uma participação activa entre directivos, docentes e alunos; 
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3) Desenvolver e manter através da Internet um âmbito de comunicação permanente 

entre os grupos educativos ibero-americanos com programas para Meia e Terceira 

Idade; 4) Utilizar um sítio interactivo na Internet usando como ferramentas de trabalho 

listas de correio electrónico (mailings lists).  

Mais de 80% das actividades do fimte são foros de discussão a partir de listas de 

correio electrónico para o estabelecimento de comunicação entre GUIMTE (Grupos 

Educativos Ibero-americanos para a Meia e Terceira Idade). Com este trabalho os 

responsáveis pela Rede esperam alcançar os seguintes resultados: 

- Melhorar a comunicação actual entre os GUIMTE; 

- Favorecer a integração linguística de hispano e luso-falantes; 

- Integrar grupos nacionais de trabalho dos países ibero-americanos; 

- Facilitar a realização de trabalhos cooperativos multicêntricos; 

- Contribuir para a criação de novos GUIMTE e para a aprendizagem e 

desenvolvimento de habilidades pessoais nos séniores, colaborando assim na 

diminuição das dificuldades sociais e psíquicas. 

A rede AIUTA - International Association of Universities of the Third Age ou 

Association Internacionale des Universités du Troisième Age funciona à escala mundial 

com manisfestações de actividades globalizantes, próprias desta faixa etária. Existe 

também uma revista, a TALIS (Thir Age International Studies) produzida no Canadá 

(Saskatchewan) que aborda temas de ensino, pesquisa para séniores e relata actividades 

de US de todo o mundo.  

           As US enquadram-se no conceito da formação ao longo da vida ou formação 

permanente e “têm a ver com a concepção e desenvolvimento de modelos e programas 

de animação, estimulação, enriquecimento pessoal, formação e instrução dirigidos aos 

idosos, ou seja a sua área de actuação são todas as actividades educativas em que 

participem idosos” (Mowy e O’ Connor, 1986, p. 12, como citado em Jacob, 2011, p. 

119). 

Da primeira UTI em Toulouse até à actualidade houve evolução nos modelos de 

programas: 

a) A primeira geração- anos 1960 - ocupação de tempos livres, pousadas 

para mais velhos - Clubes Séniores ou de Tempos Livres. 
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b) A segunda geração- anos 1970 - melhorar o bem-estar mental do idoso 

por meio de actividades culturais consideradas de interesse e desenvolver 

a sua capacidade de intervir socialmente - Pesquisa e ensino mais formal, 

conferências e debates. 

c) A terceira geração- anos 1980 - desenvolveu-se no sentido de se 

aproximar das características de qualquer universidade tradicional: o 

ensino, a pesquisa científica e o serviço à comunidade- Resposta a uma 

população sénior. Nesta fase “pretende-se a criação de um programa 

educacional adaptado, com três ênfases: a participação dos alunos, a sua 

autonomia e integração. Os alunos deixam de ser meros consumidores e 

passam a produtores do saber” (Jacob, 2011, p. 124).  

 

2.3  AS UNIVERSIDADES SÉNIORES EM PORTUGAL – A NÍVEL 

MESO 

As Universidades Séniores em Portugal constituem um universo de grande 

relevo, com cerca de 200 US e 30.000 alunos.  

Em Portugal, a primeira US surgiu em 1978, em Lisboa. Este projecto de 

implementação de uma US, em Portugal, partiu da iniciativa do engenheiro civil 

Herberto Miranda. A sua mulher, Celeste Miranda, aderiu ao projecto e foi 

impulsionadora com o marido da primeira US no nosso país. 

Miranda exerceu a actividade profissional em África e esta experiência pessoal 

marcou-o, nomeadamente em relação ao papel que os séniores desempenhavam e o 

estatuto social que mantinham nas respectivas comunidades. Comparando as duas 

realidades – a de Portugal continental e a de África, – concretamente no que diz respeito 

ao sénior, ao seu papel e valorização social, considerou que poderia alterar a situação do 

sénior em Portugal revalorizando os seus conhecimentos e a sua imagem, tendo como 

referência a situação de prestígio que o sénior vive em África. A sua perspectiva era 

valorizar os séniores portugueses, criando um espaço de formação e de investigação, 

como se pode ler: “Essa solução baseava-se no prestígio dos idosos respeitados por 

todas as correntes espirituais dos povos africanos (...) tratava-se de uma estrutura de 

saber e experiência, oferecendo um largo espaço de investigação, ensino e formação, 

produção de bens e serviços definindo assim um conceito mais lato de universidade, do 
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que aquele em que se enquadravam as nossas universidades”  (U. Internacional da 

Terceira Idade, 1997, p. 55).  

Ao travar conhecimento com Pierre Vellas, em Paris, numa época em que já era 

problema a valorização dos séniores e tema de discussão e reflexão, viu reforçada a sua 

preocupação. Influência teve, também a nossa proximidade com França, sendo em 

Toulouse a expansão do projecto das US iniciada em 1973. 

A forma com foi implementada a primeira US em Portugal leva-nos a fazer um 

paralelismo com a Universidade em estudo, que abordaremos no ponto seguinte. 

Na década de 1980 surgiram mais cinco instituições, duas em Lisboa e três no 

norte do país. Na década de 1990 o número quase triplicou. Em 2001 existiam 30 US, 

em 2006 - 80 US, em 2008 - 112 US e em 2011 - 176 US. A origem das US portuguesas 

é marcadamente urbana, registando-se uma implementação geográfica mais elevada no 

litoral do país com destaque para o litoral norte onde se encontram 50% das US, 

distribuídas do seguinte modo: 61 na região norte, 34 na região centro e 28 na região 

algarvia. 

Lisboa 32 

Santarém, Leiria e Castelo Branco 31 

Aveiro, Coimbra, Guarda e Viseu 29 

Beja, Évora, Portalegre e Setúbal 28 

Vila Real, Bragança, Braga e Viana do 

Castelo 
19 

Porto 18 

Madeira, Açores 8 

Faro 7 

QUADRO 1- Localização das US, por distrito. 

 Fonte: RUTIS, 2011 

 

Localizam-se em distritos que não são tradicionalmente os mais envelhecidos, 

nem aqueles que apresentam o maior número de Centros de Dia. 

A natureza jurídica das US portuguesas é diversa, mas a maioria está ligada às 

próprias câmaras municipais, outras são associações sem fins lucrativos, outras 

assumem a forma de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), mas 
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também podem aparecer pontualmente como cooperativa e Instituto e ainda outras 

ligadas às Misericórdias. 

Denominações 2002 2005 2008 2011 

Universidade Terceira Idade 45 32 16 6 

Universidade Sénior 24 26 47 66 

Academia 12 17 14 13 

Outras denominações 10 17 18 13 

Institutos 9 8 5 2 

QUADRO 2 - Denominações das US ao longo dos anos. Fonte:RUTIS, 2011 

 

Nos últimos anos Portugal foi palco de grandes transformações: a esperança 

média de vida mais elevada; condicionalismos no seio da organização familiar 

tradicionalmente responsável pelos seus séniores; cuidados de saúde mais generalizados 

e mais informação sobre as doenças e o envelhecimento; maiores possibilidades de 

aceder à cultura e à educação, para todos. Assim, as US implementaram-se por todo o 

país, na base do associativismo e do voluntariado para dar resposta aos séniores. 

Também as mutações sociais provocadas pelo rápido desenvolvimento 

tecnológico e todo um processo de maturação de perspectivas educacionais, que têm 

vindo a considerar a importância da aprendizagem e da educação ao longo da vida, 

proporcionaram um maior envolvimento e compromisso de novos contextos e cidadãos 

dando à educação uma visão inclusiva e grande relevo, novas formas de viver a reforma 

e a velhice. Como resultado é notória uma maior participação dos Séniores na vida 

cultural, social e educativa, uma maior vontade de continuarem activos e actualizados 

relativamente ao conhecimento e à participação local e regional no âmbito sócio 

cultural, o acesso à informação e um envelhecimento mais activo e participativo. A 

elevada procura das US explica o sucesso destas e a sua ramificação por todo o país. A 

sua frequência deve-se: “O convívio, a criação de novas relações sociais, a 

aprendizagem de novos conhecimentos e a actualização dos mesmos para a importância 

da existência/frequência da Universidade Sénior” (Monteiro & Neto, 2008, p. 151).   

Existem em Portugal actualmente mais de 180 US o que representa um total de 

mais de 30.000 alunos. As maiores são a ULTI (Universidade de Lisboa para a Terceira 
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Idade) com 750 alunos e a UATIP (Universidade Autodidacta e da Terceira Idade do 

Porto) com 650 alunos, sendo mesmo uma realidade específica em contexto urbano. A 

USB (Universidade em estudo) com 35 alunos é a mais pequena do país e insere-se num 

contexto semi-rural. 

A USB a que se refere o nosso estudo foi a primeira a ser fundada no Distrito, 

seguindo-se a USALCÔA no mesmo ano de 2006, a USRDL em 2007, a USN, a USP e 

a USPo em 2008, e as restantes USA e a USFV em 2010. Deste modo a USB foi 

pioneira no Distrito de Leiria e é das universidades mais pequenas, quer a nível distrital, 

quer a nível nacional, uma vez que é frequentada por cerca de 35 alunos. 

As disciplinas das US portuguesas também podem ser designadas por 

actividades curriculares e actividades extracurriculares (visitas de estudo, viagens, 

palestras, conferências, seminários, colóquios, exposições, intercâmbio com associações 

e escolas, dia dos aniversários dos alunos, dia do aniversário da Universidade), sendo 

em algumas assinalados determinados rituais académicos como a “Lição de Sapiência”, 

“Semana Académica” e o “Encerramento do Ano Lectivo” (Veloso, 2000, p. 2). 

Segundo o mesmo autor, entre nós parece existir uma lógica de academia visível 

no modelo curricular adaptado pelas diferentes US, isto é, uma espécie de mimetismo 

relativamente à instituição universitária. O número de disciplinas, nas UTI’s em 

Portugal, varia entre o mínimo de 10 e um máximo de 60 disciplinas. 

Em geral estas instituições estabelecem limite na idade para frequência que se 

situa a partir dos 50 anos. 

A nível da frequência nas US “existe predominância do elemento feminino, com 

valores situados na ordem dos 80%” (Veloso, 2000, p. 2). 

Uma das críticas mais usuais que se fazem às US refere que se separam os 

séniores dos outros grupos etários, pelo que a integração social pode ficar 

comprometida. Daí em muitas US usarem-se termos como “intergeracionalidade”, 

“inter-idades”, “todas as idades”. 

Em 1993 a União Europeia instituiu o Ano Europeu das Pessoas de Idade 

Avançada e de Solidariedade Entre Gerações, que tinha como objectivo promover o 

princípio da solidariedade entre as gerações (decisão do Conselho das Comunidades 

Europeias de 24/6/1992). Este, incentivo ao diálogo e à solidariedade pretendia associar 

melhor as pessoas de idade avançada com o processo de integração comunitária. Os 
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resultados foram praticamente nulos, sem estratégicas, nem processos que favorecessem 

a concretização dos objectivos. Decorridas duas décadas, em 11/07/2011 o Parlamento 

Europeu aprovou 2012 como O Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da 

Solidariedade Entre Gerações; Que tem como objectivo: sensibilizar os cidadãos sobre 

formas de responder aos desafios do envelhecimento, bem como a partilha das melhores 

práticas. 

As ofertas formativas, apresentando-se normalmente sob a forma de disciplinas, 

nem sempre reflectem a importância que deve ser atribuída ao esforço da integração 

social e à promoção da intergeracionalidade, existindo o risco dos séniores “serem 

meros espectadores e consumidores da cultura ou de determinados conhecimentos, em 

vez de serem também eles produtores de saber” (Veloso, 2000, p. 7). 

Deste modo, também a heterogeneidade da formação educacional de cada aluno 

e a sua experiência de vida poderá permitir que ensinem e aprendam. São, contudo, um 

caminho de participação e de reinserção social, melhorando a qualidade de vida do 

sénior, através do seu próprio reencontro com a alegria de viver e de reviver. 

A Associação Internacional de Universidades da Terceira Idade considera 

positivo estas associações, porque contrariam as representações sociais dominantes 

relativamente à faixa etária que contemplam e têm repercussões tanto a nível da vida 

pessoal como ao nível da vida colectiva. Uma vez que os reformados podem ser 

afectados e destruturados relativamente ao ritmo de vida e à forma de preencher e viver 

o tempo, a frequência nas US pode devolver “um ritmo e uma significação diferentes ao 

tempo vivido por alguns reformados séniores” (Veloso, 2000, p. 8). 

Em Portugal, cerca de 80% das US foram criadas pelos próprios utilizadores e 

colaboradores através de objectivos comuns e de movimentos associativos e não pelo 

Estado. 

As US portuguesas tiveram a verdadeira explosão no início do séc. XXI com a 

criação de mais de cinquenta novas US devido à consciencialização da sociedade civil 

sobre o papel do sénior e sobre a problemática do envelhecimento. 

A Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS) fundada em 

2005 “é uma instituição de solidariedade social de âmbito nacional e internacional, 

ajuda a criar novas UTI e realiza actividades para as existentes como os Encontros 
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Nacionais, o concurso de Cultura Geral, os Festivais de Música e de Teatro Sénior, as 

Galas de Dança e vários documentos técnicos” (Jacob, 2011, p. 133). 

A RUTIS, em 2007, criou o NIEA- Núcleo de Investigação do Envelhecimento 

Activo, “para estudar e investigar os temas do envelhecimento activo, da formação de 

adultos da gerontologia, andrologia e geriatria” (www.rutis.pt). 

Em Janeiro de 2012, o ISLA cria a 1ª Pós-Graduação em Cidadania Activa para 

séniores, que tem como objectivos: “1) A promoção de uma participação e cidadania 

mais activa por parte da população sénior; 2) A transmissão e partilha de 

conhecimentos; 3) O reconhecimento dos saberes e experiências; 4) A certificação 

Académica dos estudos especializados” (RUTIS). 

Esta 1ª Pós-Graduação destina-se a adultos com idade igual ou superior a 50 

anos. Fazem parte dos conteúdos as seguintes disciplinas: Empreendorismo Sénior; 

Cidadania e Envelhecimento Activo; História e Património Cultural; Saúde e Bem-

Estar; Informática e Produção Multimédia; Psicologia e Gestão das Emoções; Literatura 

e Escrita Criativa. 

 

2.4  AS UNIVERSIDADES SÉNIORES EM PORTUGAL – A NÍVEL 

MICRO 

No Distrito onde se localiza a US em estudo existe presentemente oito US: a US 

do nosso estudo empírico (que adaptou na sua sigla – USB); a Universidade Sénior de 

Alcobaça (cuja sigla é USALCÕA) e a Universidade Rainha D. Leonor de Caldas da 

Rainha (cuja sua sigla é URLCR), A Universidade Sénior da Nazaré (cuja sua sigla é 

USN), a Universidade Sénior de Peniche (cuja sua sigla é USP) e ainda a Universidade 

Sénior de Pombal (cuja sua sigla é USPo), a Universidade Sénior de Alvaiázere (cuja 

sua sigla é USA), a Universidade Sénior de Figueiró dos Vinhos (cuja sua sigla é 

USFDV). A primeira surgiu em 2005, a segunda em 2006, a terceira em 2007, a quarta, 

a quinta e a sexta em 2008, as restantes em 2010. Deste modo torna-se evidente o 

crescimento de US dado que, quando iniciámos o nosso estudo, existiam quatro 

duplicando em cinco anos.  
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US 
Ano de 

Fundação 

Número de 

alunos 

Número de 

professors 
Entidade  

Alcobaça 2006 220 24 
Ligada a 

IPSS 

Alvaiázere 2010 50 4 CM 

Benedita 2005 55 12 IPSS 

Caldas da Rainha 2007 240 20 CM 

Figueiró dos 

Vinhos 
2010 80 16 CM 

Nazaré 2008 350 30 CM 

Peniche 2008 223 18 Associação 

Pombal 2008 60 5 Associação 

QUADRO 3 - Universidades do distrito de Leiria: ano de fundação, número de alunos, de 

professores e entidade a que pertencem. 

 

Pretendem ser espaços integradores, onde muitos tentam ultrapassar 

desequilíbrios sociais através do convívio e da convergência de saberes. Têm como 

objectivo dignificar os séniores conferindo um novo sentido à sua vida. Dirigem-se ao 

público sénior porque com o aproximar da idade da reforma, depois de uma vida plena 

de trabalho, as pessoas sentem necessidade de ocupar o seu tempo de modo aprazível, 

activo e enriquecedor. Pretendem ajudar os séniores a fazer aquilo que realmente 

gostam, mantê-los actualizados, a reaprender o esquecido e alargar a sua compreensão 

da realidade, ajudá-los a descobrir o positivo, provocar a auto-estima, a auto-imagem, a 

realizar sonhos anteriormente vedados e a sentirem-se úteis à sociedade e à família. A 

primeira US desta região a ser implementada é a US em estudo. Esta encontra-se 

implementada numa freguesia-vila, rural e industrial, numa das dezassete freguesias do 

concelho. Define-se como Instituição de Solidariedade Social-IPSS com a designação 

de Instituição de Desenvolvimento Comunitário, uma instituição de carácter social, 

educativo e cultural, proporcionando actualmente a aprendizagem de 18 disciplinas aos 

cerca de 40 alunos, maiores de 50 anos. É de realçar que duas alunas ainda não têm os 

50 anos. Oficialmente constituída em Outubro de 2007, existe desde 2005 como 

resposta aos alunos, com dinamização da comissão instaladora e das suas fundadoras. 

Uma das fundadoras começou por frequentar um encontro de universidades em Monte 

Real e visitar com as restantes dinamizadoras do projecto a Universidade de Almeirim. 
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Seguiram-se encontros, reuniões, palestras, conferências e contactos com os séniores e 

foi, deste modo, que se despertou as necessidades dos séniores, que se sentiram 

apoiados e motivados com a dinâmica, a informação e o empenho da Comissão 

Instaladora.  

“A solidariedade exige de quem se solidariza que assuma a situação de com 

quem se solidarizou; uma atitude radical” (Freire, 1967, p. 39). O conhecimento e o 

reconhecimento das necessidades poderão funcionar como determinantes, nas atitudes 

dos séniores, em projectos com os quais se sentem solidários.    

Vivenciando as necessidades dos séniores, a comissão instaladora interessou-se 

pela problemática dos séniores e na procura de resposta aos séniores. 

O ano de 2005 marca o início duma longa e persistente abordagem junto da 

comunidade: conferências, colóquios, seminários, informação interna e externa, 

reuniões, contactos com individualidades e divulgação, recolha de informação na US 

Almeirim, contactos com pessoas entendidas na matéria e ainda a vontade, a coragem e 

a determinação da fundadora em colaboração com quatro professores do 1º ciclo 

aposentados (três do sexo feminino), um do sexo masculino e ainda de dois jovens 

licenciados. Todos eles foram pilares que deram origem ao que é hoje a US. A 

abordagem junto da autarquia, de empresas e da população e outras instituições e a 

sensibilização dos séniores foram fundamentais para o emergir da USB 

As necessidades aliadas à divulgação e à informação numa prática determinada 

em lutar por algo poderão ser a base de toda a acção fazendo emergir projectos e lutar 

por eles. Ultrapassando a resistência dos dirigentes autárquicos, conseguiu-se uma sala, 

num espaço privado cedido gratuitamente por um particular, aí funcionando no primeiro 

ano. Após demonstrar a sua importância para os séniores e para a comunidade surgiram 

outros espaços cedidos gratuitamente: uma sala no Espaço do Conhecimento, uma sala 

na Junta de Freguesia, uma Sala de Informática, uma sala na Policlínica (privado), uma 

piscina da comunidade. 

As energias centraram-se, então, na criação dos estatutos e no equipamento e 

mobiliário da sala cedida pela Junta de Freguesia. Contactaram-se empresas e 

instituições que apoiaram com equipamento e mobiliário e a nível de material. A 

capacidade de organização aliada à participação na vida comunitária e às energias dos 

intervenientes fez emergir e descobrir os caminhos. Também, o cooperativismo, nos 
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seus princípios e na sua organização, foi um desafio permanente do colectivo e do 

individual, proporcionando o reconhecimento e a aceitação do outro enquanto parceiro 

de um destino conjunto dos problemas do grupo, tendo em vista o bem-comum 

(Couvaneiro, 2004). 

Cinco anos, de 2005 a 2010, de grande dinamismo e dificuldades, ultrapassados 

pelo carácter de iniciativa e de força de vontade da comissão instaladora e apoio de 

particulares. É de referenciar o entusiasmo, a dedicação, a motivação, a determinação, 

os resultados dos séniores e o incentivo que era dado à comissão instaladora por parte 

dos séniores. Foram tempos difíceis, com muitas reuniões, debates, encontros, 

divulgação, num diálogo aberto e motivado por uma causa: dar resposta aos séniores, 

fazer ouvir a sua voz e proporcionar-lhes um envelhecimento activo.   

O ano de 2007, nos dias 25 e 26 de Outubro, realizou-se em Portugal, mais 

propriamente em Fátima, o 1º Congresso Mundial de Envelhecimento Activo, onde os 

temas abordados estavam ligados à inclusão dos séniores. Entre os oradores destacou-se 

a presença de Stanley Miller, presidente da Associação Internacional das US, como 

divulgadora da importância das US junto dos séniores. Neste congresso esteve presente 

uma das fundadoras da USB. A participação e partilha de testemunhos reforçou a 

motivação e a força para dar continuidade ao projecto da USB. Novas energias 

ajudaram a prosseguir a caminhada e, em 2007, concretizou-se a assinatura dos estatutos 

(escritura pública), marcando o início duma fase de afirmação legislativa: é eleita 

oficialmente a Comissão Instaladora de entre a Assembleia Geral dos Sócios (alunos e 

professores-colaboradores voluntários). A Comissão Instaladora foi constituída pelos 

elementos fundadores, ou seja, pela Comissão Instaladora inicial e por alunos, o que é 

demonstrativo da envolvência e da participação de todos no projecto da USB. 

Em 2008 é eleita a Direcção para o triénio e respectivos órgãos sociais. É de 

referenciar que professores e órgãos sociais são constituídos por voluntários. Toda a sua 

dinâmica, manutenção e preservação dos serviços subjacentes e as disciplinas 

leccionadas na US em estudo é totalmente assente na base do trabalho voluntário, dos 

professores-colaboradores, órgãos sociais e outros colaboradores. 

O seu primeiro ano de funcionamento foi considerado o ano zero, ou seja, a 

adaptação, implementação, divulgação, e marcado pela procura dum modelo de US que 

respondesse às expectativas e que desse a conhecer à comunidade a US. Todo o trabalho 
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era novo e da vontade dos alunos emergiu assim o modelo inglês, informal, 

participativo e negociado.  

Sempre na perspectiva do aperfeiçoamento em função das oportunidades a 

proporcionar aos alunos e das necessidades que estes manifestavam, todos se conheciam 

e as vontades e desejos eram partilhados; o trabalho em equipa emergia na realização do 

projecto em prol dos séniores. 

 

2.5 MARCOS DO DESENVOLVIMENTO DE UNIVERSIDADES SÉNIORES 

A Europa, e consequentemente como membro Portugal têm vindo a desenvolver 

medidas de política que contribuem para um envelhecimento mais capacitado, 

autónomo, participativo e integrado. É o que os autores designam de envelhecimento 

saudável, bem-sucedido, satisfatório, competente e activo. E o que a presente 

investigação considera de envelhecimento sustentável, e com acesso a novas 

oportunidades, para uma sociedade verdadeiramente inclusiva, onde os séniores 

exerçam, de forma plena, o direito à cidadania. Estas medidas de políticas que 

contribuem para a qualidade de vida dos séniores destinam-se claramente a promover o 

bem-estar e a inclusão social, reconhecendo a importância dos séniores, nas 

comunidades. 

As medidas de políticas e iniciativas que têm vindo a ser concretizadas inserem-

se num quadro de transversalidade de vários ministérios e entidades da sociedade civil, 

tendo por base duas linhas estratégicas de intervenção: fazer face ao impacto das 

alterações demográficas; promover a inclusão social. 

Mas se a Declaração de Hamburgo de 1997 afirma que a educação de adultos se 

tornou mais do que um direito é hoje a chave para o séc. XXI, importa então fazer uma 

retrospectiva dos marcos de desenvolvimento da educação sénior na Europa e, 

consequentemente em Portugal, conforme se apresenta em seguida.  

- Em 1965 surge a Declaração dos Direitos das Pessoas Idosas, aprovada pela 

Associação Internacional dos Cidadãos Idosos e pela Federação Europeia para as 

Pessoas Idosas. Primeira vez que os séniores exercem o seu poder reivindicativo em 

prol dos seus direitos. 

Foi também, em 1965 que surge a noção de educação permanente, ”Como 

processo educativo que ocorre continuamente ao longo de toda a vida e que se destina a 
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promover o desenvolvimento integral dos seres humanos, surgiu pela primeira vez na 

UNESCO, em 1965” (Fernandes, 2002, p. 3). 

- 1966 O Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966. 

(Publicado em Portugal 10 ano depois, em 1976). 

O Pacto de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais e a Carta Social Europeia. Todos eles referem 

directivas para a implementação dos direitos liberdades e garantis e os direitos sociais. 

Onde a educação dos séniores está subjacente. 

- 1972 Relatório para a UNESCO - “Aprender a Ser” A crise da educação, levou 

`realização do referido relatório, em que refere a ideia de educação permanente, ou 

educação ao longo da vida. “Aprender a Ser,” a expressão foi objecto de circulação 

internacional a partir do relatório intitulado exaltadamente Aprender a Ser, elaborado 

pela comissão internacional para o desenvolvimento da educação criada pela UNESCO 

e presidida por Edgar Faure. Este Relatório afirma a necessidade do estabelecimento de 

metas globais para a educação do presente e do futuro. Declara a educação como meio 

de predispor o homem para uma sociedade democrática e em constante mutação e refere 

a necessidade de adquirir conhecimento, ao longo da vida e a convicção da relação da 

educação com o progresso social.  

Neste modelo de educação permanente já se falava em criar uma sociedade em 

que todos estejam sempre a aprender, cujo objectivo é melhorar a qualidade de vida e 

humanizar o desenvolvimento.  

- Em 1974 dá-se uma Campanha de Dinamização Cultural, de modelo de 

educação popular. Com o 25 de Abril, pode-se pois considerar-se que em Portugal “a 

educação de adultos foi estruturada por uma orientação estratégia que se propunha 

valorizada, apoiar e estimular as manifestações de cultura popular, a partir de iniciativas 

de base” (Melo & Benavente, 1978, como citado em Canário, 2008, pp. 58-59). 

É também com o 25 de Abril de 1974, que se inicia em Portugal a 

institucionalização de um regime político democrático, que tem até aos nossos dias. 

Temos então em Portugal, uma educação de adultos apanhada pela explosão do 

movimento social popular que surge depois do golpe de Estado de 1974. “Após o 25 de 

Abril de 1974, o movimento associativo popular ressurgiu através de associações de 
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educação popular, comissões de moradores, associações culturais cooperativas, 

sindicatos, etc, que promoveram inúmeras iniciativas de educação popular/comunitária“ 

(Fernandes, 2002, p. 2). É contudo ao nível das políticas de apoio à infância que estas 

medidas políticas se fazem mais sentir  

- 1975 A Declaração de Persépolis constitui um marco na reorientação do 

discurso político em torno da educação “A Declaração acrescentou a ela dimensões 

políticas e económicas, reafirmando a alfabetização como um direito humano 

fundamental” (UNESCO, 2003, p. 31). E teve também como meta tornar o homem 

capaz de intervir na comunidade. Deste modo, assume definitivamente a alfabetização 

como um acto político, que deve assegurar a participação efectiva de cada cidadão na 

tomada de decisões a todos os níveis da vida: social, económico, político, cultural, ou 

seja, uma “alfabetização crítica”. 

- É em 1976 que é criada a Associação Internacional das Universidades da 

Terceira Idade, (AIUTA - L`Association Internationale des Universités du Troisième 

Age ou Internacional Association of Universities of the Third Age), em Genebra na 

Suíça, a que reporta a presente investigação, “(…) que organiza encontros mundiais de 

dois em dois anos, mas que peca por falta de ambição e mobilidade” (Jacob, 2011, p. 

134).  

- 1976 A AIUTA foi considerada pela UNESCO como seu membro. “Em 1976 a 

UNESCO reconheceu a AIUTA como um dos seus membros consultivos” (Jacob, 2012, 

p. 28).O que já é demonstrativo, do reconhecimento das US pela UNESCO. 

- 1976 Pacto internacional sobre os Direitos Económico, Sociais e Culturais 

entra em vigor em Portugal, e no seu art.º13.1. reconhece “O direito de toda a pessoa á 

educação (seja qual for o seu estatuto ou idade), e que a educação deve ser orientada até 

ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido da sua dignidade e 

deve fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais”. Portugal, 

ao aderir ao referido Pacto, concorda ainda, que a educação deverá capacitar todas as 

pessoas a participar efectivamente de uma sociedade livre.    

- 1976 A primeira UTI chega a Portugal, com a criação da Universidade 

Internacional da Terceira Idade, de Lisboa, (UITIL). Localizada no Chiado e criada pelo 

Eng. Herberto Miranda e sua esposa Celeste Miranda. 
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- 1976 I Governo Constitucional, interrupção da acção do DGEP; 

Recomendação; conceitos de educação permanente, educação escolar e não escolar. 

O Programa do Governo Constitucional não enuncia expressivamente uma 

política especialmente dedicada aos séniores, o Governo reconhece, ao tratar da política 

de inserção social, que os séniores constituem um grupo em posição de particular 

vulnerabilidade social e, que, portanto devem beneficiar de políticas não só 

compensatórias, mas também preventivas da marginalidade e da exclusão. ”A acção do 

Estado é alegadamente, a de assegurar as condições de participação dos idosos na vida 

da comunidade” (Hespanha, 2000, p. 90). 

 Todas as medidas adoptadas eram numa perspectiva social e nunca numa 

perspectiva preventiva e educativa. Deste modo foram criados serviços como a rede 

nacional de apoio domiciliário e equipamentos sociais. Mas a nível da educação dos 

séniores, entre os direitos constitucionais e a realidade continua a discrepância.    

- Em 1976 é aprovado a 20 de Maio o Decreto-Lei nº384/76 sobre associações 

de educação popular, que na altura, passou a constituir a base legal do sistema de 

educação de adultos em Portugal, designadamente, através da definição das funções das 

associações de educação popular. De referir que na maioria das US tem origem nestas 

associações.   

Diz no art.º 72 da Constituição da República: “1- A política de terceira idade 

engloba medidas de carácter económico, social e cultural, tendentes a proporcionar às 

pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através de uma participação activa 

na vida da comunidade”.  

No art.º74 - Ensino refere: “1 - Todos têm direito ao ensino com garantia do 

direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, 2-Na realização da 

política de ensino incumbe ao Estado: c) garantir a educação permanente e eliminar o 

analfabetismo; d) garantir a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, o acesso 

aos graus mais elevados do ensino, de investigação científica e da criação artística; e) 

Estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino”. De acordo 

com o que está referenciado na Constituição, os séniores estão contemplados quer a 

nível do direito à educação, quer à sua gratuitidade, só que estes não são considerados 

“cidadãos” e a educação dos séniores não faz parte do sistema educativo. Logo o 

Principio da igualdade art.º13 e a Liberdade de aprender e ensinar art.º43, Embora de 
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fora clara a constituição contemple a educação dos séniores, na prática não 

correspondem aos direitos dos séniores à educação.      

- Em 1977 realiza-se a Conferência de Nairobi de 1976, no Quénia, que 

recomenda aos Estados-membros que, “cada Estado-membro deverá: a) reconhecer que 

a educação de adultos é um elemento constitutivo permanente da sua política de 

desenvolvimento social, cultural e económico. Deverá, por conseguinte, promover a 

criação de estruturas, a elaboração e a execução de programas e a aplicação de métodos 

educativos que respondam às necessidades e aspirações de todas as categorias de 

adultos, sem restrições de sexo, raça, origem geográfica, idade, nível de educação 

prévia” (UNESCO, 1976, p. 4). Passe-se do termo de educação básica a educação 

funcional, que institui o conceito de educação permanente. 

- 1978 Declaração Universal dos Direito do Homem é publicada no Diário da 

República 1ª Série A, nº 57/78, de 9 de Março de 1978, (passados 30 anos de ser 

adoptada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas). A referida 

Declaração no (artigo 26.1) que estipula que ” Toda a pessoa tem direito à instrução”.  

- Em 1979 a elaboração do conhecido PNAEBA (Plano Nacional de 

Alfabetização e Educação de Base de Adultos) muito influenciado pela cor rente de 

educação popular embebendo nas ideias e práticas de Paulo Freire uma referência na 

educação de adultos, e decisiva em 1979 na elaboração do referido documento. Com o 

referido Plano, tentou-se promover a educação de adultos, mais permanente, utilizando 

uma via educativa não-formal e a criação de um verdadeiro subsistema de educação de 

adultos, que sendo um instrumento relevante não foi, contudo devidamente 

implementado. Deste modo, nunca se conseguiu atingir as metas para este grupo etário.  

- Em 1982 realiza-se a I Assembleia Mundial sobre envelhecimento, organizada 

nas Nações Unidas em Viena, Áustria, para analisar todas as questões referentes às 

“pessoas idosas”. O objectivo da Assembleia era servir meio, para iniciar um programa 

internacional de acção destinado a garantir a seguridade económica e social dos 

“idosos”, bem como dar oportunidade a que contribuíssem para o desenvolvimento de 

seus países. Nesta Assembleia redigiu-se, o projecto de Viena, no qual se propõe a 

necessidade de impulsionar o protagonismo social das pessoas idosas e se revela que é 

necessário abandonar o modelo deficitário de velhice para assumir e tornar realidade o 

conceito de educação continuada para essa etapa da vida. 
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Deste modo, foi adoptado um Plano de Acção Internacional, constituído como 

base das políticas públicas elaboradas para este agregado populacional. Neste plano 

foram apresentadas as directrizes e os princípios gerais para enfrentar o desafio do 

envelhecimento da população. “O Plano de Viena, constituído por duas partes: 

considerações gerais de política social e recomendações pontuais de acção. Como 

resultado, destaca-se três aspectos fundamentais: 1) desenvolvimento de um papel 

activo na sociedade; 2) preparar para esse papel na fase de reforma; 3) proporcionar 

nesta fase a oportunidade de realização pessoal através de uma série de actividades, 

entre as quais se incluem as de formação continua” (Jacob, 2011, p. 21). Deste modo, a 

ONU propõe uma estratégia, que tem como objectivo garantir que a população possa 

envelhecer com segurança e dignidade, considerando as pessoas idosas como cidadãos e 

cidadãs com plenos direitos. 

É a partir da Assembleia em Viena, que se propõe uma mudança de visão do 

papel do sénior na sociedade, adoptando o conceito de envelhecimento saudável. As 

políticas para a população idosa, que eram voltadas para os idosos dependentes e 

vulneráveis, começam a mudar por influência internacional, adoptando um conceito 

positivo e activo de envelhecimento, sendo a pessoa idosa a protagonista das acções. 

Como refere o Plano de Acção Internacional de Viena sobre envelhecimento, nas 

recomendações gerais de política, na sua alinha j): ”As políticas e medidas destinadas a 

beneficiar o envelhecimento devem proporcionar às pessoas de idade oportunidades 

para satisfazer sua necessidade de realização pessoal que, no sentido mais amplo, pode 

ser definido como a que se alcançar mediante a concretização de seus objectivos e 

aspirações e a realização de suas potencialidades. É importante que as políticas e os 

programas destinados aos idosos promovam oportunidades de auto-expressão numa 

variedade de papéis desafiadores para si próprios e que contribua com a família e a 

comunidade” (Plano de Acção de Viena, 1982). Refere como meios para a “satisfação 

pessoal às pessoas de idade são os seguintes: ”a participação continuada no sistema 

familiar e de parentesco, os serviços voluntários à comunidade, o crescimento contínuo 

mediante a aprendizagem formal e informal, a expressão pessoal por meio da arte e o 

artesanato, a participação em organizações comunitárias e organizações de pessoas 

idosas, as actividades religiosas, a actividades recreativas e de viagens, o trabalho em 

tempo parcial e a participação no processo político como cidadãos esclarecidos” 

(PAIVSE, 1982). 
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Os princípios emanados da Assembleia e as 62 Recomendações específicas para 

a acção, formuladas atendendo às diferentes esferas de preocupação dos séniores, que 

iriam servir de base para políticas destinadas aos séniores, destacamos as referentes à 

educação, que contempla as recomendações da 44-62, com passamos a descrever: “44. 

Fazer uso das pessoas de idade como transmissores de conhecimento, cultura e valores 

espirituais; 45. Disponibilizar educação para todas as pessoas de idade; 46. Aumentar a 

conscientização relativa aos aspectos positivos das pessoas de idade; 47. Programas 

estruturados, com base na comunidade e dirigidos ao bem-estar das pessoas de idade; 

48. Proporcionar um acesso físico mais fácil a instituições culturais; 49. Educação do 

público em geral sobre o processo de envelhecimento; 50. Superar estereótipos relativos 

às pessoas de idade; 51. Ampla informação às pessoas de idade sobre todos os aspectos 

de sua vida; 52. Desenvolvimento e dados relacionados com as pessoas de idade; 53. 

Estabelecimento e melhoria de serviços de intercâmbio de informações; 54. Programas 

de ensino e capacitação interdisciplinares; 55. Capacitação de pessoal na esfera do 

envelhecimento, difusão de informação sobre as pessoas de idade; 56. Participação das 

pessoas de idade nos intercâmbios de informação; 57. Formação para dirigentes; 58. 

Pesquisa dirigida ao apoio da integração dos problemas do envelhecimento e 

formulação e gestão de planos e políticas; 59. Estimular a capacitação em todos os 

programas educativos sobre gerontologia e geriatria; 60. Pesquisar sobre os aspectos de 

desenvolvimento e aspectos humanitários do envelhecimento; 61. Criação de 

instituições especializadas no ensino da gerontologia, da geriatria e da psicologia 

geriátrica; 62. Promoção de intercâmbios internacionais e cooperação em matéria de 

pesquisa, bem como recompilação de dados de todos os aspectos do envelhecimento”. 

(Recomendações AMV, 1982). Como citado em (Cabornero & Limón, 2004, pp. 31-

32).     

- É em 1983 que surge a 1ª referência oficial às UTIs no programa do Governo 

Constitucional (1983/1985), referindo apenas, o seguinte conteúdo: “artg.3- Cidadão da 

Terceira Idade, não da terceira classe. Ponto 3.2- Principais medidas, alinha 8- Apoio, 

dentro dos meios disponíveis, às universidades da terceira idade” (PGC, 1983).      

- 1985 IV Conferência Internacional da UNESCO, sobre a Educação de Adultos. 

Na IV Conferência da UNESCO, realizada em Paris reforça-se novamente a ideia de 

que educação de adultos é indispensável para a concretização da educação permanente e 

incentivam-se os Estados Membros a tomar um conjunto de medidas. 
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No discurso da IV Conferência já não se fala no direito à educação, mas sim no 

direito de aprender. Numa perspectiva de educação permanente a UNESCO aposta em 

medidas complementares de pós-alfabetização e tenta garantir o acesso a outras 

oportunidades educativas entre as quais as US que de alguma forma são implementadas, 

valorizadas e reconhecidas pelos discursos e medidas adoptadas pela UNESCO. 

 A UNESCO, na sua IV Conferência Internacional sobre a educação dos adultos, 

considerou os idosos como um grupo com necessidades educativas particulares. 

Certamente que a gerontologia tem problemáticas próprias e diferentes da pedagogia ou 

da andragogia, mas não tem especificidades maiores do que a educação das crianças. 

- Em 1990 assinala-se o Ano Internacional da Alfabetização, que teve como 

objectivo a defesa e a mobilização de parceiros na luta por uma sociedade plenamente 

alfabetizada. Reforçou a importância da alfabetização defendida por Paulo Freire e que 

nesta década muito contribuiu para a consciencialização do mundo, acerca da 

importância da alfabetização.     

- 1991 Resolução da Assembleia da República nº 21/91, aprova para ratificação 

a Carta Social Europeia dos Direitos Fundamentais. Um dos direitos é o direito de todos 

os cidadãos à educação.  

- 1991 A União Europeia cria o Observatório Europeu do envelhecimento e dos 

idosos que define quatro áreas chaves de actuação: I a questão da idade e do emprego; II 

os rendimentos e os padrões de vida; III os cuidados de saúde e sociais; IV a integração 

social.  

- Em 1992 representantes dos séniores dos países Europeus reuniram-se em 

Luxemburgo e apresentaram “Carta Europeia dos Idosos”, na qual reclamam para os 

séniores europeus (…) o direito à saúde, a uma casa, a alguns ganhos que garantam uma 

vida digna, ao lazer, à formação, à participação, à autonomia, à seguridade, `dignidade, 

enfim, ao desenvolvimento do ser humano nessa etapa da vida. Esses direitos reflectem-

se nos temas básicos de qualquer plano de acção, integral e actual, dirigido às pessoas 

idosas” (Cabornero & Limón, 2004, p. 35). 

- Em 1993, a União Europeia institui o Ano Europeu dos “Idosos e da 

Solidariedade entre Gerações”. Os objectivos propostos para o Ano Europeu são de 

grande interesse pedagógico e social (Decisão do Conselho das Comunidades Europeias 

24-6-1992): “Sensibilizar a sociedade com relação à situação das pessoas de idade 
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avançada, às exigências propostas pela evolução demográfica actual e futura e às 

consequências do envelhecimento da população para o conjunto das políticas 

comunitárias; Fomentar a reflexão e o debate sobre as mudanças necessárias para fazer 

frente à situação, como consequência dessa mesma evolução; Promover o princípio da 

solidariedade entre gerações; Associar melhor as pessoas de idade avançada com o 

processo de integração comunitária”.   

Deste modo, a União Europeia se propõe não apenas a educação destinada aos 

séniores, mas também a solidariedade entre gerações, dada a importância do incentivo 

ao diálogo e á solidariedade como tarefas pedagógicas. “O Ano da Terceira Idade (Ano 

Europeu dos Idosos e da Solidariedade Entre Gerações) serviu para pôr em marcha 

projectos, pesquisas, formação e para chamar a atenção, de toda a sociedade para a 

velhice” (Cabornero & Limón, 2004, p. 36). 

- 1993 O Ano Europeu dos Idosos e da Solidariedade Entre Gerações dá origem 

ao Relatório, do Ano Europeu das Pessoas Idosas e da Solidariedade Entre Gerações. 

Do referido relatório consta no ponto 8: “Que se deve dar uma resposta favorável às 

necessidades e aspirações expressas pelas pessoas idosas para lhes permitir participar 

activamente em todos os domínios da vida em sociedade;” ponto 9, “Declaram: que nas 

suas legislações e nas suas políticas, os Estados-Membros reconhecem a plena cidadania 

dos idosos para lhes permitir participar activamente em todos os aspectos da vida em 

sociedade”; ponto10, ”Declaram: promover a integração social dos idosos, permitindo-

lhes que se manifestem na sociedade ao nível da vida familiar, política, cultural, 

recreativa e educativa”.  

- Em 1993 no contexto do Ano Europeu dos Idosos e da Solidariedade entre 

Gerações realiza-se o Colóquio Europeu intitulado “Instituição e Família Face Aos 

Cuidados Com Pessoas Idosas Desafios À Mudança” em comemoração do Ano 

Europeu dos Idosos e da Solidariedade Entre Gerações realizado nos Açores, onde se 

refere: ”O ano 1993 foi, como já foi referido, uma importante e nova etapa na 

dignificação e respeito pelas pessoas idosas, numa afirmação do seu valor positivo, na 

troca de experiências e de conhecimentos, da importância do seu papel no 

relacionamento com os jovens, afastando-se assim a ideia injusta de que ser idoso é um 

fardo para as gerações mais novas” (Menezes, 1993, p. 13).  

-1995 Livro Branco sobre Educação e Formação (Bruxelas) “Ensinar e Aprender 

Rumo à Sociedade Cognitiva” (Publicado pela Comunidade Europeia no âmbito de 
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políticas educativas). Cujo objectivo era contribuir, com as políticas de educação e 

formação dos Estados-Membros, para colocar a Europa na via da sociedade cognitiva, 

baseada na aquisição de conhecimentos, onde ensinar e aprender são um processo 

contínuo ao longo da vida. De acordo com o Livro Branco é dada ênfase ao conceito de 

aprendizagem ao longo da vida e á noção de responsabilidade individual enquanto à 

educação e formação com um discurso sobre a crise, utilizou igualmente um discurso 

sobre transformação social, que passava pela necessidade de ajuste e adaptabilidade dos 

indivíduos e pelo contraste da perspectiva de aprender ao longo da vida com as 

tradicionais qualificações obtidas na escola ou num contexto de formação inicial. 

Segundo o Livro Branco a educação e a formação são reconceptualizadas como 

investimento no “recurso humano”, implicando “aumentar a competitividade global” 

(Lima, 2004, p. 3). A aprendizagem ao longo da vida, como nova orientação educativa 

encontra neste documento da Comunidade Europeia, uma base inicial de apoio, à 

educação dos séniores. 

- Em 1995 é criada a Rede de Trabalho das Universidades Europeias “As UTIs 

europeias possuem uma rede de trabalho conjunto a Learning in Later Lipe – European 

Network” que engloba Universidades de dezoito países, fundada em Dezembro de 1995 

e cuja sede é na Universidade de Ulm (Alemanha) (Jacob, 2012, p. 28). Com esta rede 

desenvolvem-se parcerias e trabalho em equipa entre as US europeias, o que transmite 

actualização e benefícios às US portuguesas.   

- 1996 O Relatório dirigido por Jaques Delors para a UNESCO, da Comissão 

Internacional sobre Educação para o séc. XXI. O Relatório Delors, que continua a 

referir o conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida dando-lhe a capacidade de 

permitir a cada um ceder a um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e dele 

próprio ao combinar as quatro aprendizagens do aprender a fazer, aprender a viver com 

os outros, aprender a conhecer e aprender a ser. Deste modo o relatório “Defende um 

desenvolvimento mais ambicioso da pessoa-humana com operacionalização, 

vocacionado para o desenvolvimento da vida activa” (Lima, 2004, p. 4). A 

Aprendizagem ao longo da vida passou de conceito visionário universal e humanista do 

Relatório de Faure, para parte integrante das políticas nacionais e internacionais, sendo 

um dos seus grandes desafios o ensinar melhor a um maior número de indivíduos e 

numa maior diversidade de contextos. É neste contexto que, os séniores e as US vêem 

reforçado o seu papel e enquadramento. É a partir do Relatório de Jacques Delores que 
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o conceito de educação ao longo da vida é utilizado, numa perspectiva de 

desenvolvimento harmonioso e contínuo do sénior, mas sem enquadramento nas 

políticas educativas.  

- 1996 Celebra-se o Ano Europeu da Educação Permanente. O Relatório que a 

Comissão Internacional sobre Educação para o séc. XXI, coordenada por Jacques 

“Delors, preparou para a UNESCO em 1996, uma educação permanente realmente 

dirigida às necessidades das sociedades modernas não pode definir-se em relação a um 

período particular da vida, mas deve permitir aprender ao longo de todo o curso de vida, 

de forma constante, interactiva e cumulativa, pelo que a educabilidade (lifelong 

education) dos idosos é um pressuposto que preside a estes princípios” (Monteiro & 

Neto, 2008, p. 53).   

- 1997 O Livro Verde para a Sociedade de Informação foi aprovado pelo 

conselho de Ministros 17 Abril de 1997 e presente à Assembleia da República. O 

referido livro utiliza as expressões: “info-competência”, “info-literacia” ou “info-

excluídos”, “info-alfabetização. “Esta info-alfabetização é cada vez mais necessária, 

para chegar a uma verdadeira compreensão do real. Ela constitui, assim, uma via 

privilegiada de acesso à autonomia levando cada um a comportar-se em sociedade como 

um indivíduo livre e esclarecido” (MSI, 1997; p. 43). Reconhece-se a necessidade, da 

educação dos séniores, mas sem ser comtemplada a nível de medidas implementadas 

pelo Governo.   

- 1998 Criado o Grupo de Missão para o Programa para o desenvolvimento da 

Educação e Formação de Adultos. Mas não engloba as US.   

- 1998 Criação da Federação Portuguesa das Universidades, Academias e 

Associações para a terceira Idade (FEDUATI). Que demonstra a vitalidade das US e o 

esforço em conjugar energias em prol dos séniores. 

- 1998 Resolução do Conselho de Ministros nº 91/98 de 14-07-1998, que associa 

Portugal às comemorações do Ano Internacional das Pessoas Idosas proclamado pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, criando para o efeito uma Comissão Nacional 

para o Ano Internacional das Pessoas Idosas. Mais um ano que assinale em que são 

lembrados os séniores, mas não se passa de datas assinaladas, sem efeito na educação 

dos séniores.  
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- 1999 Ano Internacional das Pessoas Idosas – Uma Sociedade Para Todas as 

Idades. A consagração do Ano de 1999 como Ano Internacional dos Idosos 

implementado pelas Nações Unidas e celebrado nos mais diversos países, com o lema 

Uma Sociedade para Todas as Idades. Tendo constituído em Portugal um marco de 

viragem na atenção e no tratamento desta problemática (mas no nosso entender ainda 

com pouca visibilidade). 

A Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu proclamar o ano de 1999 como 

Ano Internacional das Pessoas Idosas “tendo em consideração a evolução demográfica 

mundial actual e em reconhecimento pelo contributo que a população idosa pode dar 

para a implementação de medidas experimentadas e de outras potencialidades para o 

desenvolvimento social e para a paz global no próximo século” (Resolução nº 47/5 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas- declaração sobre o envelhecimento). Nos termos 

da citada resolução, os governos são convidados a colaborar na celebração do AIPI 

tendo como pressupostos, entre outros, os seguintes princípios: 

I) A situação das pessoas idosas, o desenvolvimento do ciclo de vida e as 

relações entre gerações fazem parte de um fenómeno multidimensional, multissectorial 

e intergeracional ao qual se deve dar uma particular atenção; 

II) As políticas e os programas para as pessoas idosas devem fazer parte 

integrante das estratégias globais de desenvolvimento. 

Mediante estes e outros princípios, “Torna-se necessário levar à prática os 

princípios atrás definidos em favor das pessoas idosas nas políticas, programas e acções, 

com base no lema «por uma sociedade para todas as idades», associando Portugal como 

membro da ONU à referida iniciativa mediante um programa, a financiar por verbas do 

orçamento da acção social até ao valor de 150 000 contos, no âmbito do qual se 

pretende: 

Estimular os contributos para a redefinição dos objectivos nacionais sobre o 

envelhecimento; 

Aumentar a capacidade institucional nacional para a realização das políticas 

globais, destinadas à resolução dos problemas mais graves das pessoas idosas; 

Propor medidas para a inclusão dos problemas do envelhecimento nas acções e 

programas nacionais de desenvolvimento; 
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Estimular a criação e a manutenção de programas na comunidade com a 

participação e prestação de cuidados por parte das pessoas idosas; 

Melhorar a investigação sobre o envelhecimento, incluindo a harmonização das 

terminologias e metodologias, tanto a nível governamental como no sector privado; 

Incluir uma alínea sobre envelhecimento nos acontecimentos e reuniões 

nacionais relevantes; 

Estabelecer uma rede global de voluntários séniores para o desenvolvimento 

socioeconómico; 

Promover e facilitar uma cooperação mais estreita entre organizações não-

governamentais dedicadas à área do envelhecimento e das pessoas idosas; 

Promover e facilitar a cooperação entre entidades governamentais dedicadas ao 

envelhecimento e às pessoas idosas”(Resolução C. M. nº 91/98 de 14-07-1998). 

“As intenções eram arrojadas o dinheiro existia, mas, “obras”, e mudanças de 

atitudes ficam aquém do esperado, embora seja a partir desta década que começa a 

existir uma cultura de preocupação com os séniores, como nos é referido: “Com a 

consagração do ano de 1999 com Ano Internacional dos Idosos, implementado pelas 

Nações Unidas e celebrado nos mais diversos países, tendo constituído para Portugal 

um marco de viragem na atenção e no tratamento desta problemática” (Paul, 2005, 

p.24). 

Esta reorientação foi politicamente afirmada pela ONU na celebração do ano de 

1999 como Ano internacional das pessoas idosas, cujo objectivo era a instauração de 

uma sociedade para todas as idades. Neste âmbito, foram definidos vários princípios: da 

dignidade; da autonomia; do desenvolvimento pessoal; do acesso aos cuidados básicos; 

da participação activa na sociedade. Desta forma, tenta materializar as ideias já 

implícitas nos enunciados anteriores, nomeadamente a de emancipação, pelo 

envolvimento dos séniores na definição e aplicação das políticas que, directa ou 

indirectamente, interferem na sua qualidade de vida. É de referir, a utilização de novos 

instrumentos e estratégias discursivas destinadas à criação de um novo idioma sobre 

velhice, ancorado em ideias de emancipação, cidadania e participação. E são estes os 

elementos centrais com que se entrelaça um envelhecimento sustentável e com 

sustentabilidade. 
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- 1999 Projecto Tio (Terceira Idade Online). Foi criado pela empresa BYWEB, 

que desenvolveu também os projectos Net@vó e Viver, ambos centrados na exploração 

da intergeracionalidade, enquanto forma de fomentar a solidariedade e aprendizagem 

entre gerações. 

O Projecto Tio tem como objectivos: ”Reforçar a participação activa dos idosos 

na sociedade da informação; Promover a saúde e a qualidade de vida dos idosos; 

Fomentar o relacionamento e conhecimento intergeracional”.(htt://www.projecto 

tio.net/).  

- 1999 O Provedor de justiça decidiu criar uma linha telefónica gratuita de apoio 

aos cidadãos idosos. “A Linha do Cidadão Idoso pretende divulgar junto das pessoas 

idosas informação sobre os seus direitos e benefícios na área de saúde, segurança social, 

habitação, obrigações familiares, acção social, equipamentos e serviços, lazer, entre 

outras, de forma a contribuir para uma participação mais activa dos idosos na vida e na 

sociedade, habilitando-se para um melhor exercício dos seus direitos” (Linha do 

Cidadão Idoso, 2007). 

De referenciar, que era o Ano Internacional das Pessoas Idosas, sob o lema” Por 

uma Sociedade para todas as Idades”. Daí ser fundamental o direito à educação- 

formação aos séniores, mas a todos para que todos possam ter voz. E deste modo “Para 

ser possível suportar mais facilmente o envelhecimento só parece existir um caminho: 

devolver a vez e a voz aos idosos” (Braga, 2009, p. 4).        

- Em 2000 realiza-se a Conferência da Comissão das comunidades Europeias, 

em Bruxelas tinha como estratégia criar um espaço europeu de Aprendizagem ao Longo 

da Vida, com o objectivo de melhorar as qualificações, os conhecimentos e as atitudes. 

- 2000 II Encontro Mundial das Nações Unidas sobre Envelhecimento, que se 

realizou em Madrid, foi desenvolvido pelo programa de envelhecimento/e curso de vida 

(OMS) planos de acção, para promover um envelhecimento saudável e activo. As 

propostas apresentadas abrangem três pilares: saúde, participação e segurança. 

Considera-se a importante da participação, como forma dos séniores participarem, deve-

se facultar educação e oportunidades de aprendizagem durante toda a vida para ajudar 

os séniores a desenvolverem as competências que necessitam para se adaptarem e 

permanecerem autónomos e participativos, que tinha como objectivo um 

envelhecimento saudável e activo. 
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A educação dos séniores como recuperação e manutenção das capacidades, mas 

ainda não como um direito.  

- 2002 Em Abril realizou-se a II Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, em 

Madrid, Espanha, cujo lema básico foi “uma sociedade para todas as idades,” contou 

com a colaboração da sociedade civil, através da participação de instituições não-

governamentais, e com o objectivo de examinar os resultados da primeira assembleia, 

bem como fazer uma revisão no Plano de Acção Internacional, adoptando uma 

estratégia a longo prazo, para a questão do envelhecimento, dentro de um contexto de 

uma sociedade para todas as idades. ”As orientações que emanaram da 2ª Assembleia 

apontam algumas propostas para a promoção do envelhecimento activo: a) programas 

intergeracionais; b) Universidades da Terceira Idade; c) voluntariado” (Monteiro, 2008, 

p. 11). O que implica quatro considerações: 1) O desenvolvimento individual durante 

toda a vida; 2) As relações multi-geracionais; 3) A relação mútua entre envelhecimento 

da população e o desenvolvimento; 4) A situação das pessoas idosas (Magalhães, 2004, 

p. 9).  

Surge, então, uma nova ideia de velhice, construída em torno do conceito do 

envelhecimento activo, que rompe com a imagem anteriormente estereotipada, 

sinónimo de exclusão e incapacidade. A ênfase, no momento, é em direcção oposta, 

onde a pessoa idosa, é caracterizada pela sua idoneidade, e pelo seu direito de participar 

no processo produtivo da sociedade. Mas que muitas vezes não se concretiza nos seus 

mais elementares direitos, onde os sentem ser violados.  

Dentro da perspectiva defendida pela ONU, a criação de uma sociedade para 

todas as idades, fundamento da justiça social, não pode ser constituída sem que se 

observe a velhice como uma construção social necessariamente plural e heterogénea.  

“O envelhecimento activo é um processo que permite aperfeiçoar a optimização 

das oportunidades de saúde, participação e segurança, promovendo uma melhor 

qualidade de vida à medida que as pessoas vão envelhecendo (WHO, 2002, p. 12). A 

expressão activa refere-se à participação do sénior a nível social, económico e cultural, 

de acordo com as suas necessidades, desejos e capacidades. A manutenção da 

autonomia, das competências e da participação são fundamentais para um 

envelhecimento activo e/ou envelhecimento sustentável. 
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Sublinhando a valorização dos séniores, e resumindo os trabalhos da 

Assembleia, o presidente salientou, ”que as pessoas idosas representavam a ligação 

entre o passado, o presente e o futuro” (CINUP, 2002, p. 2).  

- 2002 Declaração Política e o Plano de Acção Internacional de Madrid, de 

2002- que obriga os governos a agir, para fazer face ao desafio do envelhecimento da 

população e apresentarem aos responsáveis pela formulação de políticas de todo o 

mundo um conjunto de 117 recomendações concretas, que abrangem três esferas 

prioritárias: “pessoas idosas e desenvolvimento, promover a saúde e o bem-estar na 

velhice, e assegurar um ambiente propício e favorável (…) O envelhecimento da 

população é um facto fundamental que define a sociedade contemporânea, gerando 

desafios em todos os campos e exigindo a participação de todos” (CINUP, 2002, p. 1). 

- 2002 A Carta do Santo Padre João Paulo II aos Participantes na Assembleia 

Mundial sobre Envelhecimento, onde se lê, ”Uma ajuda para a solução dos problemas 

relacionados com o envelhecimento da população provém sem dúvida do inserimento 

efectivo do idoso na sociedade, utilizando o contributo da experiência, conhecimento e 

sabedoria que ele pode oferecer. Trata-se, por fim, não só de fazer algo pelos idosos, 

mas de aceitar também estas pessoas como colaboradores responsáveis, com 

modalidades que o tornem realmente possível, como agentes de projectos partilhados, 

em fase programação, de diálogo ou de realização” (Paulo II, 2002, 3 de Abril).      

- 2003 Foi lançada uma rede GRUNDTVIG destinada à educação à educação e 

formação das pessoas idosas, com a intervenção activa de organizações especializadas e 

encarregadas de responder às preocupações das pessoas idosas, de estabelecimentos de 

educação de adultos e de US de 15 países europeus. Veio reforçar o peso da educação 

dos séniores, dedicando a estes sector uma “acção” especifica GRUNDTVIG, 

Orientações Temáticas dos Projectos e Redes de Cooperação Europeia –SÓCRATES-

GRUNDTVIG. Que tinha como objectivos: ajudar os séniores a participarem 

eficazmente em actividades de voluntariado; dar competências informáticas necessárias 

para uma participação activa na sociedade moderna; intensificar a aprendizagem 

intergeracional. 

- 2004 Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, aprovado em Junho 

de 2004, que assenta em três dimensões: promoção do envelhecimento activo; melhor 

adequação dos cuidados de saúde às pessoas idosas; e promoção de ambientes seguros 

num programa de férias e lazer, 
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- 2004 Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto realizou-se um ciclo de 

quatro conferências “proferidas por colegas estrangeiros com experiência na educação 

de séniores, (…) Nesse mesmo ano, realizou-se na Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto uma reunião sobre Educação Contínua (…). Fiquei nessa altura incumbida de 

começar a preparar a criação da primeira edição de um Programa de Estudos 

Universitários para Séniores na Universidade do Porto que se destinaria a alunos com 

mais de 55 anos detentores de licenciatura.” (Pinto, 2008, p. 46).  

- 2004 VIII Congresso Internacional das Cidades Educadoras realizado em 

Génova- Suécia revisão da Carta Cidades Educadoras, a fim de adaptar a sua abordagem 

aos novos desafios e necessidades sociais. A Carta Cidades Educadoras baseia-se na 

Declaração Universal dos direitos do Homem (1948), no Pacto Internacional dos 

Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1966), na Declaração Mundial de Educação 

para Todos (1990), na Convenção nascida da Cimeira Mundial para a Infância (1990) e 

na Declaração Universal sobre Diversidade Cultural (2001). 

A Carta das Cidades Educadoras o seu objectivo permanente será o de aprender, 

partilhar e por consequência enriquecer a vida dos seus habitantes. 

“Vivemos num mundo de incerteza que privilegia a procura de segurança, que se 

exprime muitas vezes como a negação a uma desconfiança mútua. A Cidade Educadora, 

consciente deste facto, não procura soluções unilaterais simples, aceita a contradição e 

propõe processos de conhecimento, diálogo e participação como o caminho adequado à 

coexistência na e com a incerteza” (Carta das Cidades Educadoras, 2004, p. 3).  

Deste modo, a Carta das Cidades Educadoras nos seus princípios baseia-se, nos 

direitos dos cidadãos, no compromisso das cidades com os seus cidadãos e nos serviços 

a prestar aos cidadãos, para o seu desenvolvimento integral e sustentável. No seu ponto 

1 refere: ”Todos os habitantes terão direito a desfrutar, em condições de liberdade e 

igualdade, os meios e oportunidades de formação” (Idem, 2004, p. 4). 

- Em 2005 o projecto Cidade Amiga do Idoso foi lançado pela Organização 

Mundial de Saúde no XVIII Congresso da Associação Internacional de Gerontologia e 

Geriatria (AIGG) no Rio de Janeiro- Brasil, em Junho de 2005. Teve como principal 

objectivo sensibilizar e consciencializar e motivar para a importância de contextos 

amigos dos idosos. 
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- 2005 Aprovação dos Estatutos da RUTIS, a 2 de Abril pela Assembleia Geral 

os primeiros estatutos da RUTIS. Como associação nacional representativa das US 

poderá vir a desempenhar um papel de relevo na representatividade das US junto do 

Governo.  

- 2006 A Decisão 2006/1720/CE de 15 de Novembro de 2006, adoptada pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia, estabelece um programa de 

acção no domínio da aprendizagem ao longo da vida, designado “Programa de 

Aprendizagem ao Longo da Vida”. Este programa tem como principal objectivo 

contribuir para o desenvolvimento da Comunidade Europeia enquanto sociedade 

baseada no conhecimento, entre os seus objectivos específicos destaca-se as alinhas: 

d)Reforçar o contributo da aprendizagem ao longo da vida para a coesão social, a 

cidadania activa, o diálogo intercultural, a igualdade entre homens e mulheres e a 

realização pessoal; i) Reforçar o papel da aprendizagem ao longo da vida na criação de 

um sentido de cidadania europeia baseada na compreensão e no respeito dos direitos 

humanos.  

O Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida será executado durante o 

período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013. De referir 

que ainda falta mais de um ano para a concretização do programa, deste modo e estando 

nós no ano internacional do envelhecimento activo seria oportuno que a 

educação/formação dos séniores fosse integrada no sistema educativo, nem que fosse 

com subsistema.  

- 2006 Programa de Estudos para Séniores.” O primeiro ano da primeira edição 

do Programa de Estudos Universitários da Universidade do Porto conhece o seu início 

em Fevereiro de 2006” (Pinto, 2008, p, 47). Este programa tinha como principal 

objectivo criar nos séniores bases para poderem vir a ter uma melhor qualidade de vida 

pessoal e social. No sentido de responder às exigências actuais, onde era contemplada a 

informática.  

- Em 2007 a III Assembleia Mundial de León, centrou-se no tema, Uma 

Sociedade para Todas as Idades. Da Declaração Ministral de León, ”Declaram a 

importância de fomentar uma imagem positiva das pessoas idosas, através do sistema 

educacional e campanhas nos mass media, mostrando o desenvolvimento de actividades 

onde os mais velhos podem dar a sua contribuição quer na família quer na sociedade” 

(Jacob, 2011, p. 22). Consideram importante, que o meio envolvente ofereça ao sénior: 
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a educação permanente; as relações de solidariedade interrelacionais; o voluntariado e a 

acção cívica; o acesso às tecnologias e à informação a promoção da participação das 

pessoas, à medida que envelhecem, para que se consiga ser sénior activo.  

- Em 2007 a RUTIS criou a NIEA (Núcleo de Investigação do Envelhecimento 

Activo) para estudar e investigar os temas de envelhecimento activo, da formação de 

adultos da gerontologia, andrologia e geriatria. O que demonstra começar a existir 

interesse pela área dos séniores. O que poderá conduzir através da investigação 

realizada à “validação”, da educação dos séniores como estratégia para um 

envelhecimento sustentável. 

- 2007 Guia Global das Cidades Amigas das Pessoas Idosas é publicado 

originalmente pela Organização Mundial de saúde em 2007 sob o título Global age-

friendly cities, Organização Mundial da Saúde 2007. E é apresentado em diversas 

cidades europeias que aderem ao projecto, de tornar a cidades amiga das pessoas idosas 

nos diversos contextos. 

- Em 2009 dando continuidade ao exemplo iniciado no Porto em 2006, mais 

Universidades dão Iniciam projectos da aprendizagem sénior, nas Universidades 

portuguesas. “Semelhante ao modelo Francês têm surgido, desde 2009, alguns projectos 

como o Programa, 60+ do Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto de Estudos 

Académicos para Séniores da Academia de Ciências de Lisboa ou o Programa de 

Estudos Universitários para séniores na Faculdade de Letras da Universidade do Porto” 

(Jacob, 2012, p. 30). De referir que a Faculdade de Letras do Porto foi a pioneira em 

Portugal, em 2006. 

- 2010 A Universidade Técnica de Lisboa lança uma Universidade Sénior em 

2010/2011. Segundo o Reitor José Lopes da Silva, na apresentação, ”a primeira em 

Portugal ligada a uma das maiores Instituições de ensino Superior do país, que cederá 

ao projecto o seu carimbo e corpo docente”.  

- 2011 Directivas de 2011 da ”Commonwealth of Learning” (Comunidade da 

Aprendizagem-COL). 

- Em 2011 a Rutis, em conjunto com UNISLA (Instituto Superior de Línguas e 

Administração) decidiu criar a primeira Pós-Graduação em Cidadania Activa para 

séniores em Portugal. Os séniores têm de possuir o 10º ano, pagar propinas de 90 euros, 

e no final da pós-graduação tem certificado de especialização. Estes acontecimentos 
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remetem para futuras investigações, (quem tem acesso, perfile dos alunos, 

enquadramento legislativo, diferenciação de séniores. Dado que alunos de meio rural 

como é o caso do nosso estudo, dificilmente poderão ter acesso, devido a fracos 

recursos económicos e ao baixo nível de escolaridade. De referir que na próxima década 

a escolaridade tende a aumentar nos séniores. Deste modo os futuros séniores serão 

mais escolarizados. “Assim, esta nova vaga de reformados- mais jovens e mais 

escolarizados- poderá constituir um interessante desafio do ponto de vista pedagógico 

para as universidades tradicionais” (Pinto, 2008, p. 39).  

- 2011 O Plano Nacional de saúde 2011/2016, Oportunidades em Ganhos em 

Saúde ao Longo da Vida (in http://www.acs.min-saude.pt/pns 2011-2016. Também 

reforça a importância da educação como ganhos para a saúde dos séniores. 

- 2012 A Europa une-se, mais uma vez, pela sustentabilidade da coesão social, 

proclamando 2012, o ano simbólico da promoção do Envelhecimento Activo e da 

Solidariedade entre as Gerações. Neste contexto, o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia declaram 2012 como o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da 

Solidariedade entre Gerações, através da Decisão nº 940/ 2011/EU, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de Setembro de 2011. 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 61/2011, de 22 de 

Dezembro os objectivos do Ano Europeu são: 

Sensibilizar a opinião pública para o valor do envelhecimento activo e das suas 

diversas dimensões (incluindo a intergeracionalidade) e conseguir uma posição 

destacada nas agendas políticas. 

Estimular o debate e o intercâmbio de informações e desenvolver a 

aprendizagem mútua entre os Estados Membros e as várias partes interessadas. 

Propor um quadro de compromisso e de acção 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. 

Promover actividades de luta contra a discriminação em razão à idade, 

superando estereótipos e eliminando obstáculos em especial quanto à empregabilidade. 

A Estrutura da organização portuguesa do Ano Europeu traduz a preocupação 

em fazer envolver todos os agentes relevantes que, num quadro de compromisso 

http://www.acs.min-saude.pt/pns%202011-2016
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duradouro e estrutural, são chamados a gerar as mudanças necessárias para enfrentar os 

desafios do envelhecimento. 

A Equipa Operacional com responsabilidades pela elaboração e coordenação do 

programa nacional do Ano Europeu inclui as seguintes entidades: Instituto da Segurança 

Social; Instituto do Emprego e Formação Profissional; Direcção Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular; Direcção Geral de Saúde; Instituto Nacional de 

Reabilitação; Instituto Português do Desporto e Juventude (AEEASG, 2012, p. 10). 

- 2012 A Resolução do Conselho de Ministros nº 66/2012, que recomenda ao 

Governo, no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade 

entre Gerações o Programa de Acção 2012 o desenvolvimento de medidas concretas, 

Programa de Acção de Portugal e Calendário de actividades em Portugal. 

- 2012 Congresso Mundial sobre Recursos Educativos Abertos (REA) 

promovida, pela UNESCO e realizada em Paris. Neste Congresso os Recursos 

Educacionais Abertos são reconhecidos pela UNESCO como uma estratégia de 

melhorar a qualidade de educação bem como facilitar o diálogo político, o partilhar de 

conhecimento e a capacitação e ajudam a promover os objectivos estipulados pelas 

Declarações Internacionais. 

Nas recomendações da declaração REA de Paris 2012 após o Congresso pode 

ler-se na alinha a): “O reforço da sensibilização e da utilização dos REA com vista a 

ampliar o acesso à instrução de todos os níveis, tanto à educação formal como não-

formal, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, contribuindo, assim, para a 

inclusão social, a equidade entre os géneros, bem como o ensino com necessidades 

específicas. O aumento da qualidade e da eficiência do ensino e do aprendizado, através 

do uso mais amplo dos REA” (Declaração REA, 2012, p. 2).   

- 2012 1º Encontro de Investigadores sobre o envelhecimento, em Portugal, na 

Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. “Com o objectivo deste dia é reunir os 

laboratórios, centros de investigação, universidades e pessoas que estejam a investigar o 

envelhecimento em Portugal e partilhar ideias e projectos” (Programa do Encontro, 

NIEA, 2012). 

- 2012 3º Congresso Mundial do Envelhecimento Activo, Integrado no programa 

oficial das comemorações do Ano Europeu do Envelhecimento Activo e Solidariedade 

Entre Gerações em Portugal (AEEASG) a RUTIS (Associação Rede das Universidades 
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de Terceira Idade) através da NIEA (Núcleo de Investigação do Envelhecimento 

Activo) em cooperação com a Associação Vida (Valorização Intergeracional e 

Desenvolvimento Activo) realizou o III Congresso Mundial de Envelhecimento Activo 

subordinado ao tema ”Envelhecimento Activo e Aprendizagem Intergeracional o 

congresso teve lugar nos dias 18, 19 e 20 de Abril de 2012, na Fundação Calouste 

Gulbenkian, em Lisboa.  

- 2012 I Encontro Nacional – Aldeias Sustentáveis e Activas. Santarém 

(31/05/2012).  

De acordo com o que foi referenciado, Leis, Programas e anos, dias 

comemorativos, que referenciam a necessidade e importância da educação dos séniores 

não faltam. 

“Para além da Constituição e dos seus próprios programas, os governos estão 

hoje amarrados a diversas deliberações, convenções ou recomendações aprovadas por 

organizações internacionais e que se orientam, genericamente, para uma protecção 

alargada da população idosa” (Hespanha, 2000, p. 92). Como podemos constatar, e até 

mesmo a Lei contempla, orienta e recomenda a educação de séniores, quer a 

internacional, quer a portuguesa.  

Todos estes instrumentos legislativos internacionais foram ratificados ou, de 

alguma forma acolhidos pelo Estado Português, (embora quase sempre com uma década 

de atraso) e constituem outros tantos compromissos de desenvolver políticas educativas 

para os séniores.     

A educação dos séniores não apenas é possível mas também necessária para a 

construção de uma sociedade onde eles constituirão, cada vez mais, uma parte 

significativa e decisiva da população. Um envelhecimento sustentável, bem-sucedido, 

activo, participativo e com projectos de vida significará também, uma sociedade e uma 

nova geração com sustentabilidade, bem-sucedida, activa, participativa e com 

estratégias de acção para que os marcos de desenvolvimento das US se concretizem.  

 

2.6 ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

Fazendo parte da RUTIS, as actuais US na sua realidade associativa e funcional, 

não decorrem de dispositivos próprios constitucionais emanados do Estado. 
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A maioria das US está agregada a outra associação ou criaram uma associação 

para servir de base à sua implementação como suporte jurídico, como é o caso da US 

em estudo. Outras à ainda que estão ligadas às Câmaras Municipais ou Juntas de 

Freguesia. ”A maioria das UTIs está agregada a outra associação, tipo IPSS, Rotários, 

Associação Cultural ou Clube” (Jacob, 2011. p. 139).  

As US podem revestir a forma de associação de solidariedade social, tendo os 

seus próprios estatutos, pelos quais se reguem, outras à que estão ligadas à misericórdia, 

câmara municipal, IPSS, Rotários e outras associações sendo orientadas pelos próprios 

estatutos da organização, que as representa e à qual estão agregadas. Mas, o que todas 

tem em comum é fazerem parte da RUTIS (Associação Rede de Universidades da 

Terceira Idade) que tem como objectivos estatutários:  

a) “Promover o envelhecimento activo em todas as suas vertentes;  

b) Apoiar, unir, promover representar e reconhecer as universidades da terceira 

idade e projectos similares sem fins lucrativos, adiante UTIs; 

c) Fomentar a educação e o ensino, a formação profissional e a aprendizagem ao 

longo da vida; 

d) Incentivar a investigação académica e científica na área do envelhecimento e 

da cidadania; 

e) Fomentar a cooperação para o desenvolvimento, para a cidadania dos direitos 

humanos, para a cidadania e a igualdade, assim como para a solidariedade entre os 

povos nomeadamente entre os mais necessitados; 

f) Actuar na prevenção e promoção da saúde; 

g) Estimular o voluntariado, na e para a sociedade; 

h) Ajudar a criar uma identidade europeia e estreitar laços com as comunidades 

portuguesas no mundo; 

i) Promover outras actividades de solidariedade e desenvolvimento de 

solidariedade e desenvolvimento comunitário que se achar conveniente” 

 (Estatutos da RUTIS). 
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Esta multiplicidade de vertentes determina, que a RUTIS tenha como missão: “ 

Promover o envelhecimento activo, defender, representar e dinamizar as US e incentivar 

a participação social dos mais velhos” (Jacob, 2012, p. 4). 

Tendo as US, a RUTIS como suporte de apoio à sua implementação, 

dinamização e divulgação. A criação das US emerge das suas próprias comunidades e 

constituem movimentos sociais que desenvolvem educação para séniores, sem 

enquadramento legislativo do Ministério da Educação, nem tão pouco enquadradas no 

sistema, e ainda com a seguinte cláusula do Decreto-Lei nº 252/82 de 28 de Junho, onde 

o Ministério da Educação refere que permite o uso da dominação Universidade desde 

que as US se comprometam a não atribuir nenhum tipo de certificado ou grau 

académico dos cursos ministrados. Embora em conformidade com o disposto no 

Estatuto aprovado pelo Decreto-Lei nº 119/83 de 23 de Julho, foi efectuado o registo 

dos seus estatutos de Instituição Particular de solidariedade Social, identificada e 

reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública. O que acontece com as US e 

em especial com a que se refere o estudo. Como a própria denominação indica e a 

realidade demonstra, estas organizações-IPSS encontravam-se especialmente 

vocacionadas para a acção e assistência sociais. Foram estas funções que permitiram o 

seu reconhecimento e o exercício da actividade de apoio social, suprindo uma lacunas 

então existente. No entanto, as IPSS, com esta designação e as funções que actualmente 

lhe são atribuídas, surgem após o 25 de Abril. A sua regulamentação aparece muito 

ligada à necessidade de estruturar a multiplicidade de movimentos populares que então 

emergiam para dar resposta a necessidades das populações locais.  

Assim, o primeiro estatuto das instituições privadas de solidariedade social foi 

aprovado pelo Decreto-Lei n-º 519-C2/79 de 2 de Dezembro, revogado e substituído 

pelo estatuto aprovado pelo Decreto-Lei nº 119/83 de 25 de Fevereiro, que se mantém 

em vigor, o qual alargou o conceito de IPSS, que passou a abranger áreas como a saúde, 

a educação, a formação profissional, a habitação, e eventualmente outras que 

correspondam às necessidades sociais, culturais e educativas dos indivíduos e famílias. 

As Instituições Privadas de Solidariedade Social constituem uma espécie do 

género Pessoas Colectivas de Utilidade Pública, e o seu estatuto remete para o exposto 

no Decreto-Lei nº 460/77 de 7 de Novembro, que as regula. 

Objectivo das IPSS constitui, nos termos do respectivo Estatuto, um dos factores 

de reconhecimento destas organizações. Com efeito o art.º 1º do Estatuto considera-as 
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como sem finalidades lucrativas, constituídas por iniciativa de particulares, com 

propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre 

os indivíduos e não administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico, para 

prosseguir, entre outros, os seguintes objectivos, mediante a concessão de bens e a 

prestação de serviços:  

a) Apoio a crianças e jovens;  

b) Apoio à família; 

c) Apoio à integração social e comunitária; 

d) Protecção dos cidadãos na velhice e na invalidez e em todas as situações de 

falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidades para o trabalho; 

e) Promoção e protecção de saúde, nomeadamente através da prestação de 

cuidado de medicina preventiva, curativa e de reabilitação; 

f) Educação e formação profissional dos cidadãos; 

g) Resolução dos problemas habitacionais das populações; 

Acresce, ainda, do referido dispositivo legal, que as IPSS podem prosseguir, de 

modo secundário, outros fins não lucrativos que com aqueles sejam compatíveis. 

Esta multiplicidade de vertentes determina que para compreender as estratégias 

de desenvolvimento das US, dado que, a maioria estão ligadas a IPSS como uma das 

suas valências, ou constituíram-se como tal para poderem funcionar como é o caso da 

US em estudo e das que estão ligadas às câmaras municipais, que constituíram uma 

IPSS, e ainda a RUTIS que também é uma IPSS. Deste modo, os motivos pelos quais 

nasceram, não sendo resultado de qualquer decreto ou da vontade de um qualquer 

Governo. Normalmente o que se passa é que numa comunidade surge um problema e os 

homens e mulheres ”lá da terra”, confrontados com esse problema, tentam encontrar 

uma solução. É assim que nasce uma IPSS ou uma US. 

Nascem numa grande base de voluntariado, isto é, as pessoas associam-se para 

organizar as suas instituições. Nestas condições a relação das US com a comunidade 

assume um carácter determinante já que, ressaltando quase sempre de uma iniciativa de 

grupos sociais empenhados na concretização de um fim, a sua ligação à comunidade é 

efectiva. 
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Os fins que podem ser prosseguidos pelas IPSS/US, no cumprimento do dever 

de solidariedade social, corresponde a áreas diversas do aparelho do Estado (Ministério 

da Solidariedade e Segurança social, da Saúde e Ministério da Educação), por quem é 

exercido o poder de tutela quanto à sua natureza administrativa e jurídica, quanto a 

planificação, execução das suas actividades e respectivas estratégias de 

desenvolvimento, nenhumas orientações são dadas pelo Estado às US. Só obtendo 

informações e orientações por parte da RUTIS, que como representante das US em 

Portugal terá um longo e difícil caminho a percorrer, para que as US sejam legalmente 

reconhecidas pelo Ministério da Educação como potenciadoras de aprendizagens quer 

para os séniores, quer para adultos, quer para jovens e deste modo como aprendizagem 

intergeracional. 

Na abordagem estratégica em termos organizacional, o modelo de gestão 

estratégica que nos é apresentado fazem parte as seguintes fases: “Ambição estratégica; 

Fins; Objectivos; Diagnóstico; Opções estratégicas; Implantação organizacional e 

comportamental; Controlo, podemos afirmar que a gestão estratégica nas escolas irá 

abarcar também um leque complexo de responsabilidades e tarefas” (Estêvão, 1998, p. 

33). 

Dado que as US “são um modelo de formação de séniores com grande sucesso a 

nível mundial que proporciona a estes um grande leque de actividades culturais, 

recreativas e de aprendizagem. As UTIs/US enquadram-se no conceito de formação ao 

longo da vida (Lifelong Learning) ou formação permanente, assim como vai buscar 

princípios à gerontologia ou gerontologia educativa” (Jacob, 2012, p. 16). 

Deste modo, as US como organizações têm como estratégias de 

desenvolvimento: “o exercício de uma liderança empreendedora (capaz de fazer o 

diagnóstico, dar o impulso inicial, criar a ruptura com a situação anterior, gerir e animar 

o processo de mudança e introduzir-lhe as correcções necessárias); e uma participação 

efectiva dos actores interessados (capaz de assegurar a mobilização das suas ideias, dos 

seus saberes, da sua experiência, das suas soluções” (Friedberg, 1995, p. 346). 

As US apropriam-se e desenvolvem estratégias quer a nível institucional, quer a 

nível sócio educativo para fazer face as mudanças da sociedade, aos desafios da 

inovação e para responder às necessidades dos séniores, e são para muitos uma 

oportunidade de participar.    
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“As UTIs são um projecto multifacetado de sucesso comprovado, que envolve a 

componente humana e social, a saúde e a educação e formação para e pelos mais 

velhos” (Jacob, 2012, p. 36).  

A US deve desenvolver estratégias institucionais que promovam a participação, 

neste sentido, “a existência de uma «cultura de participação» na escola passa, muito 

mais, pela maneira como se realiza a interacção quotidiana entre os diversos membros 

da organização e pelos modos como se decide, se organiza e se realiza o trabalho, desde 

a sala de aula, à escola no seu conjunto e à sua relação com a sociedade local” (Barroso, 

1995, p. 35). Ainda no mesmo sentido o autor refere que uma das estratégias principais 

para o desenvolvimento da participação, são: “As reuniões constituem um outro 

domínio onde é possível desenvolver processos de trabalho colectivo, contribuindo para 

uma cultura de participação (…) as reuniões devem ser preparadas (objectivos, 

conteúdos, actividades, animação, gestão do tempo, do espaço, dos grupos, resultados a 

atingir, avaliação, etc.); as reuniões, para serem produtivas e permitirem a participação 

devem fazer-se em pequenos grupos” (idem, pp. 40-41). 

Para que as estratégias de desenvolvimento das US sejam eficazes e eficientes e 

os séniores possam beneficiar das suas vantagens à que ter em conta diversos aspectos 

entre os quais se destacam, ”a coesão que, corresponde às motivações sociais de desejo 

de contacto, de pertença e de reconhecimento aumenta a produtividade e a satisfação, 

bem como a auto-estima e a sensação de segurança dos membros do grupo. O segundo 

aspecto é a cooperação, a cooperação é fundamental para criar bom ambiente” (Lima, 

2004, p. 24). 

“A educação para além de ensinar conteúdos deve começar por levantar 

questões. Para que a educação faça alguma diferença na vida dos educandos adultos, 

devemos criar-lhes condições de aprender a pensar por si próprios, aprender a aprender 

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

informação, bem como, a reflexão crítica permitem, por conseguinte a participação” 

(Lima, 2004, p.51. É neste sentido, que as actividades da US podem funcionar como 

estratégias de intervenção educativa levando os séniores a participar. Deste modo as 

estratégias, são os meios pelo quais, “ os objectivos do desenvolvimento, na perspectiva 

da psicologia do ciclo de vida, foram definidos por Baltes (1973) como a descrição, a 

explicação e a modificação ou optimização do comportamento. Para atingir 

intervenções educativas, psicológicas e terapêuticas, que sejam promotoras do 
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desenvolvimento das pessoas que estão a viver a última etapa do ciclo de vida, mas não 

a menos importante” (Lima, 2004, p.17).  

O papel do professor-colaborador, nas palavras da autora, “O papel do técnico é 

o facilitador e coordenador que retira os obstáculos, permitindo ao grupo aprender a 

mudar” (idem, 2004, p.21). Também ”Ao professor cabe ser um facilitador da 

incorporação das diferentes culturas na escola, sobretudo através do tipo de conteúdos 

que transmite, da maneira como o faz e dos valores e atitudes que veicula” (Silva, 2008, 

p.26). 

Também do ponto de vista estratégico o professor como “ um gestor de situações 

educativas”. O professor já não é o que transmite conhecimentos aos alunos, mas o que 

cria as condições necessárias para que estes aprendam. Ele é, portanto um organizador e 

disponibilizador de recursos” (Barroso, 1995, p.20).  

As estratégias sócio-educativas como suporte na construção da participação. 

Sublinhando o papel das estratégias sócio-educativas enquanto agentes educativos todos 

os séniores têm o seu currículo oculto, composto por elementos de cultura, formas de 

vida, normas e atitudes sociais, valores, tradições, expectativas e desejos. “O desafio 

está em dar visibilidade a esse currículo, transformando-o num currículo desejável, 

construído à medida dos mais ambiciosos ideais de justiça e fraternidade, Ou seja, como 

em qualquer processo educativo, há que identificar os pontos os pontos fracos, 

diagnosticando os problemas e colocando-os numa perspectiva positiva emancipadora” 

(Carvalho & Baptista, 2004, p.73). 

A US disponibiliza um conjunto de disciplinas diversificadas, e pretende ser 

uma resposta sócio educativa que visa criar e dinamizar, regularmente actividades 

culturais, formativas e de convívio para séniores, num contexto de formação ao longo 

da vida. Neste sentido “Os seniores propunham temas a abordar, como por exemplo: 

debates sobre o envelhecimento das pessoas idosas, a cidadania, a alimentação cabendo-

me o papel de organizar as situações educativas. Assumiam um papel activo, eram eles 

que decidiam o que aprender, como aprender e o que aprender. Os conteúdos 

transmitidos na modalidade não formal eram diversificados e multidisciplinares, 

dependendo dos objectivos que se pretendiam alcançar” (Rodrigues, 2009, pp.44-45). 

Neste sentido, o professor ultrapassa o papel do mero planeador, tornando-se o 

conselheiro, o motivador negociador e o facilitador das propostas dos séniores. Onde 
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“Os objectivos eram sempre comunicados e negociados antes da actividade. Isto é, 

havia a possibilidade de reajustar as actividades aos seus projectos pessoais, 

apresentando soluções adaptadas. Havia necessidade de associar as actividades aos 

projectos de vida pois, quando os séniores se reconheciam nas práticas que estavam a 

desenvolver, sentiam-se mais motivados, participativos e interventivos” (idem, 2009, 

p.45). 

Também segundo Canário (2000), o reconhecimento e importância dos 

processos educativos não formais está associado a duas ideias relativamente simples: a 

primeira é que as pessoas aprendem com e através da experiência, a segunda que não se 

deve ensinar às pessoas aquilo que elas já sabem, ambas reforçam de que o património 

experiencial de cada sénior representa o recurso mais importante para a realização de 

novas aprendizagens. 

 Do ponto de vista das estratégias no processo sócio educativo das US existe 

outra característica importante nas actividades que é a importância do processo em 

detrimento dos resultados. “Durante as actividades, os séniores eram convidados a 

participar voluntariamente, dando a sua opinião, sem receios de serem avaliados ou 

classificados” (…)” Nas actividades apostava-se na troca de saberes planeados de forma 

flexível. Tendo como preocupação a adaptação dos conteúdos aos desejos e interesses 

que os adultos iam manifestando ao longo do tempo” (Rodrigues, 2009, p.46). Neste 

sentido, os planos e as actividades não são estruturados, mas baseiam-se na partilha de 

experiências e na busca de soluções. 

Como defende (Freire, 2000, p.80) ”a prática educativa será tanto mais eficaz 

quanto, possibilitando aos educandos o acesso a conhecimentos fundamentais ao campo 

em que se formam os desafios a construir uma compreensão crítica de sua presença no 

mundo”. 

Nesta óptica (Carbonero & Mendizábal, 2004, p.46) defendem que as 

actividades “apoiam-se num método pedagógico baseado no diálogo e na participação, 

que potencializa a capacidade crítica e criadora da pessoa”. 

Neste sentido podemos estar a aprender mesmo que não conscientes e 

intencionalmente, perante situações pouco ou nada estruturadas. Neste nível de 

educação são enfatizados processos de autoformação, heteroformação e ecoformação 

nos contextos familiares, escolar, profissional e do lazer, sendo privilegiados os efeitos 
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em detrimento das intenções dos intervenientes nas situações educativas Canário 

(2000). 

A interacção social e a tomada de decisão também se articulam com as 

actividades, pois as actividades fomentam a participação dos séniores em vários âmbitos 

de decisão: escolhas dos temas, formas de participação e contribuição nas aulas. 

“Durante as sessões de animação de séniores existiu o cuidado de reflectir antes, durante 

e após as actividades. Os séniores eram convidados a exprimir as suas opiniões, 

experiências e saberes, no sentido de estimular o pensamento critico” (Rodrigues, 2009, 

p.50). Ainda, segundo (Finger, 2005, p.17) “Não se aprende por se ter aprendido, 

aprende-se por se ter mudado uma situação (…) melhorado o nível de vida, aprende-se 

para ter mais justiça, para ser mais competente, para participar democraticamente na 

sociedade”. 

Neste sentido, é que a educação como estratégia nas US procura apelar à 

participação dos séniores, de forma a torna-los mais activos e interventivos, fazendo 

com que se sintam mais úteis na comunidade onde se inserem. 

A internet é considerada uma ferramenta de extrema importância no contexto 

educativo, na medida em que possibilita aos séniores a consulta de diversas 

informações, a comunicação e a produção e divulgação de materiais. 

“A sua utilização oferece um conjunto de benefícios, pois proporciona a troca de 

conhecimentos, comunicação, participação e motivação, (…) esta ferramenta assumiu 

um papel importante, pois foi a partir da internet que os séniores fizeram breves 

pesquisas, criaram uma conta de correio electrónico, criaram um diário (blogue) e 

fizeram uma exposição virtual” (Rodrigues, 2009, pp. 58-59). 

A sociedade de informação tem imposto um novo conceito de alfabetização. 

Antigamente uma pessoa alfabetizada era aquela que sabia ler e escrever. Hoje, esse 

conhecimento é insuficiente para que se possa ter acesso à informação. Desta forma é 

importante que os séniores tenham acesso à alfabetização digital e à aprendizagem 

tecnológica.   

Em 2007 é publicado em Diário da República a Resolução do Conselho de 

Ministros nº55/2007 de 2 de Outubro onde é reconhecido que, ”(a)s tecnologias da 

sociedade de informação representam para todos as pessoas com necessidades especiais 

(pessoas com deficiência e idosos) um meio propiciador de inclusão e participação 
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social por excelência”. Considerando que as tecnologias da informação e comunicação 

são parte integrante da vida das pessoas, torna-se pertinente proporcionar aos séniores 

as mesmas oportunidades educativas. Nesta perspectiva “O idoso é capaz de aprender, 

como também de se adaptar às novas condições e exigências de vida. Apenas deve ser 

respeitado o seu ritmo individual que, muitas vezes pode evidenciar-se mais lento que 

na juventude. Ritmo diferenciado não se identifica com incapacidade” (Oliver, et al. 

como citados em Silva & Caldas, 2007). 

Modelo Pedagógico das estratégias 

O modelo subjacente às estratégias educativas das US é de abordagem 

construtivista. Esta tem sido determinante para justificar a intervenção das US e o papel 

dos séniores. “O construtivismo defende que o conhecimento individual é baseado nas 

experiencias prévias, estruturas e crenças. O conhecimento consiste numa interpretação 

individual da experiência e não pode ser separado do indivíduo” (Rodrigues, 2009, 

p.59). 

A aprendizagem efectua-se através da construção de novas interpretações fase ao 

conhecimento que está armazenado. Assim esta depende do conhecimento existente, do 

contexto social e dos problemas a resolver.  

Piaget foi dos autores mais influentes da educação construtivista, defendendo 

que ”a experiencia anterior do sujeito funciona como uma matriz de acolhimento de 

informação segundo um duplo processo, por um lado de assimilação (…) e, por outro a 

acomodação” (Canário, 2000, p.112). Também na perspectiva de Bourgeois e Nizet 

como citados em (Rodrigues, 2009, p.59) ”não pode haver aprendizagem se não com e 

ao mesmo tempo contra os conhecimentos prévios do sujeito, na medida em que a 

aprendizagem (…) supõe, no mínimo, que haja, ao mesmo tempo, assimilação de uma 

informação nova por uma estrutura de acolhimento e conflito entre ambas”. 

Num ambiente construtivista o aprendente assume um papel intelectualmente 

activo, adquirido e desenvolvendo competências e conhecimentos em interacção com os 

outros, através da manipulação dos objectos e ferramentas adequadas, e da reflexão 

sobre o que fez, integrando novas ideias em conhecimentos anteriores. Este modelo é 

adequado a aprendentes em idade madura uma vez que os seniores serão capazes de 

conduzir, organizar e avaliar o seu próprio percurso de aprendizagem. 
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Como tem sido referido a aprendizagem torna-se significativa para o sujeito 

quando ocorre a integração, nas suas estruturas cognitivas, de uma nova informação 

proveniente do meio envolvente. O sénior aprende quando atribui um significado 

pessoal àquilo que é aprendido e se envolve activamente na construção do 

conhecimento através da articulação de ideias, reflexão e do pensamento crítico. Assim, 

quanto mais o aprendiz tem consciência da especificidade das tarefas, dos meios que 

julga possuir para as abordar, dos dispositivos estratégicos que utiliza e das condições 

que necessita para as realizar, mais valor atribui à aprendizagem.  

“Foi fundamental conhecer os adultos, dar-lhes voz, fazê-los reflectir sobre as 

aprendizagens vividas e sobre o seu percurso. A criação de um ambiente rico e 

estimulante, repleto de actividades motivadoras, também constitui um princípio 

fundamental na sua aprendizagem” (Rodrigues, 2009, p.60). 

Nesta perspectiva cada sénior está no centro da aprendizagem e desenvolve-se 

ao seu ritmo, cabendo ao professor ser capaz de proporcionar um ambiente com 

condições de aprendizagem. O professor funciona como um facilitador, um guia que 

deverá ser capaz de: colocar “bons” problemas; guiar o processo de ensino 

aprendizagem, e criar actividades de aprendizagem. Neste sentido, ”o gestor estratégico 

ultrapassa o papel do mero planeador profissional, tornando-se o conselheiro e 

facilitador das decisões em todos os níveis da organização” (Estevão, 1998, p.13).   

Na abordagem construtivista, parte-se do princípio que a aprendizagem deve ser 

encarada com um acto voluntário, que não “obriga” os séniores a aprender. Neste 

sentido para que esta se processe é necessário a existência de métodos pedagógicos 

estratégicos facilitadores de aprendizagem.    

Deste modo a US deve partir do uso de metodologias activas, capazes de levar 

os séniores a construírem o seu percurso de aprendizagem, contribuindo activamente 

para a resolução de problemas. Preocupando-se mais em “ensinar a aprender” do que 

em transmitir um saber já feito” (Marques, 1999, p.38). 

Tendo em conta os objectivos, as actividades, o público alvo e a sua natureza 

deve-se utilizar métodos de cariz não directivo, partindo para métodos e técnicas 

activos. 

Na perspectiva de Ribeiro e Ribeiro (1990), os métodos activos são indicados 

para: desenvolver aptidões e atitudes democráticas; para estimular a participação e a 
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cooperação de grupo; resolver problemas; desenvolver aptidões de comunicação oral, 

entre outras. Assim, a adopção destes métodos deve-se ao facto de promover a 

progressiva participação dos séniores e o desenvolvimento de competências Lima 

(2006), a partir de acções não formais.     

As metodologias activas que se enquadram nas estratégias educativas das US são 

baseadas nos cinco princípios: 

Participação- Em cada sessão conheceu-se os gostos motivações, interesses dos 

séniores, no sentido de realizar actividades que fossem ao seu encontro, reajustando o 

plano de actividades; 

Flexibilidade- Os conteúdos transmitidos procuram adaptar-se às necessidades e 

momentos vividos pelos séniores, no sentido de lhes proporcionar uma aprendizagem 

mais significativa; 

Trabalho em Grupo e Socialização_ Valorizou-se a realização de trabalhos de 

grupo, em detrimento do trabalho individual, pois os séniores tinham a possibilidade de 

trocar ideias, discutir interesses, dar a sua opinião, fomentando a socialização; 

Activo- Valorizou-se a criação de situações onde os séniores assumiam um papel 

activo e constituíam o centro da aprendizagem; 

Lúdico-Afectivo- pretendeu-se criar actividades capazes de transmitir aos 

séniores afecto, diversão, prazer (Rothes, 2006, p.114). 

“Para além dos métodos activos, também devem ser usados os métodos 

interrogativos e demonstrativos, consoante a natureza das situações” (Rodrigues, 2009, 

p.61). Na perspectiva da autora também refere, que as técnicas usadas na US com 

séniores devem ser diversificadas como os métodos, entre as mais utilizadas, refere: 

jogos pedagógicos; brainstorming; debate e diálogo; trabalhos em grupo/trabalho 

individual. Quanto às actividades estas devem partir de uma estratégia educativa não 

formal, das necessidades e interesses concretos dos actores chave, e uso de 

metodologias activas e participativas (idem, 2009, pp. 61-62). 

Esta concepção da autora torna-se extremamente importante e pertinente uma 

vez que este tipo de estratégias que nos vamos debruçar neste estudo, analisando as suas 

práticas de participação e intervenção que a US lhes proporciona. 
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  “O diálogo facultado, por se ter experiências comuns e diferentes permite aos 

membros do grupo beneficiar das aprendizagens e dos percursos de todos. Estar em 

grupo também permite a comparação social, isto é, verificar se os seus pares partilham 

das mesmas preocupações e dos mesmos problemas” (Lima, 2004, p.81). 

“Viver mais tempo implica envelhecer. Maior longevidade não é um fatalismo ou uma 

ameaça. É uma vitória de humanidade e uma oportunidade de potenciar o «património 

imaterial» que significa o contributo das pessoas mais velhas” (Programa de acção do 

AEEASG`2012 Portugal). 

Apostar nos séniores e no seu envelhecimento activo e sustentável, e na 

educação como estratégia que promove a participação implica mobilizar e concertar 

estratégias vontades e recursos. E é necessário informar agradecer e reconhecer. 

 

CAPÍTULO 3 

 

3. SÉNIOR: UM PROCESSO COM MÚLTIPLAS 

DIMENSÕES DO BIOLÓGICO AO SOCIAL, AO 

CULTURAL E AO EDUCATIVO 

“Envelhecer é o nosso destino biológico” (Beauvoir, 1997, p. 15). Se o ciclo de 

vida não for interrompido o ser humano desde que é concebido, desenvolve-se intra-

uterinamente, nasce e cresce, passa de criança a jovem, a adulto, torna-se sénior e 

morre. 

É uma questão cultural considerar estas ou outras etapas, mas estas são 

construções sociais que atribuem significado e função aos diversos momentos e fases da 

vida. 

3.1  SER SÉNIOR 

Ser sénior é reportarmo-nos a uma ideia que tem por base o tempo de vida, 

considerando que aqueles que se aproximam da idade estabelecida como limite de vida 

para a espécie humana, a esperança de vida, são séniores. 

Deste modo, “a esperança de vida é um índice de mortalidade em que a 

probabilidade de se morrer com uma determinada idade é calculada a partir de dados da 
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mortalidade real e aplicada a uma coorte hipotética” (Last, como citado em Botelho, 

2000, p. 22). Assim, se tivermos em atenção sociedades com elevada mortalidade 

infantil, a esperança de vida, calculada nos moldes atrás referidos, será baixa e, 

consequentemente, quem se aproximar desses valores será considerado sénior, mesmo 

não tendo vivido muitos anos. Numa sociedade com baixa mortalidade infanto-juvenil a 

esperança média de vida será elevada e, assim, ser sénior implica ter ainda muitos anos 

para viver. 

A partir do começo do séc. XX é cada vez maior a proporção de indivíduos que 

atinge idades muito avançadas, mais próximos da longevidade máxima da espécie 

humana, o que se traduz numa mudança demográfica significativa. As mudanças 

demográficas, sociais, culturais e educativas associadas influenciam o modo como é 

definido o ser sénior. Desde a década de setenta do século passado, com cada vez maior 

número de pessoas a atingirem idades avançadas, alguns autores começaram a distinguir 

dois grupos de séniores: os séniores novos e os séniores velhos (Hareven, 1982; 

Thorson, 1978). Nesta linha de pensamento, o grupo dos séniores velhos apresenta 

sinais evidentes de decrepitude que se traduzem numa dependência de serviços de 

apoio. Cronologicamente estes séniores correspondem, de um modo geral, à faixa etária 

dos setenta e cinco ou mais anos. Por oposição, os séniores novos são indivíduos na 

faixa etária dos sessenta e cinco anos de idade, a maioria dos quais não demonstra sinais 

de decrepitude, goza de boa saúde, é activo e tem pouca necessidade de serviços de 

apoio, vivendo a sua vida. Tendo em atenção o grupo dos séniores novos, considerar 

pessoas com as suas características como séniores remete para uma definição 

administrativa de sénior, na medida em que a distinção não assenta em problemas de 

saúde ou de desempenho, mas no facto de os sessenta e cinco anos serem a idade 

habitual para a aposentação que surge, assim, como um limite de carácter administrativo 

para definir que é sénior. Nesta perspectiva as mudanças sociais no modo como é 

definida a produtividade afectam a maneira como são encaradas as pessoas de diferentes 

idades. No entanto, o ser sénior não é possível de redução a um ponto de vista biológico 

e cronológico, isolado da vida social. O conceito de sénior ganha forma em termos de 

um imaginário simbólico vigente em cada tempo histórico. 
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3.2  EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE SÉNIOR 

Habitualmente estamos rodeados de falsas ideias sobre as pessoas séniores. 

Quem não viu já típicos “cartoons” em que se graceja com a supostamente depauperada 

memória dos séniores ou quaisquer outras habilidades físicas ou psicológicas 

degradadas! Através dos média passa frequentemente a ideia que os séniores são 

incapazes de conduzir produtivamente as suas vidas. Jornais populares, publicidade, 

revistas variadas, televisão e música são óptimos campos para realizar um produtivo 

check-in da enorme quantidade de mitos e estereótipos ligados ao tópico do 

envelhecimento. Assim, instalou-se e é ainda predominante nas sociedades ocidentais o 

mito do declínio intelectual relativamente às faixas etárias mais avançadas. Contudo, se 

o envelhecimento é um facto biológico inevitável, inscrito no nosso código genético, é 

insustentável actualmente, graças ao avanço científico, que ainda se defenda uma 

correspondência exacta entre envelhecimento físico e declínio intelectual. A psicologia 

do envelhecimento tem posto em evidência que “a cognição do adulto, mais do que 

declinar, evolui para níveis em que a cognição e a afectividade interagem fortemente” 

(Marchand, 2001, p. 71). 

Os desenvolvimentistas típicos consideram a intervenção de forças interactivas 

no ciclo de vida como se pode observar: 

 

Forças Biológicas 

Forças Psicológicas   

Forças Sócio-culturais 

   

Forças Interactivas do Ciclo de Vida 

Fonte: Figura adaptada (Chavanough, 1997, p. 5) 

 

O desenvolvimento da pessoa é formado pela interacção destas três forças 

através do Ciclo-de-Vida. Nas forças biológicas incluem-se todos os factores 

relacionados com a genética e a saúde susceptíveis de afectar o desenvolvimento. Todos 

os factores internos de percepção, cognição, emoção e personalidade que afectam o 

desenvolvimento estão incluídos nas forças psicológicas que providenciam as 

características que nos tornam individuais. As forças socioculturais incluem os factores 

 
Forças do 

Ciclo-de-Vida 

 
Pessoa 
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interpessoais, sociais, culturais, étnicos, educativos que afectam o desenvolvimento. 

Providenciam a diversidade e a rede de pessoas com as quais interagimos. 

Também as forças educativas, que não são referenciadas pelo autor, na nossa 

perspectiva influenciam o sénior. Deste modo, “a educação contínua através de 

Universidades da Terceira Idade ou de Cursos Ministrados em Centros Comunitários ou 

em Centros para a Terceira Idade, proporciona um envolvimento e uma aprendizagem 

contínua (OMS, 2007, p. 40). 

Como consequência, é urgente pensarmos que o desenvolvimento da pessoa é 

transversal a todo o ciclo de vida e que todas as várias forças deste ciclo são um 

contributo importante para que o desafio do envelhecimento seja encarado numa 

perspectiva mais ampla e construtiva, onde a aprendizagem ao longo da vida terá um 

papel relevante. 

Nas forças do ciclo-de-vida reflectem-se as diferenças relativamente aos mesmos 

acontecimentos ou as somatórias da combinação de forças biológicas, psicológicas e 

socioculturais que afectam as pessoas em diferentes momentos da sua vida. Desta 

forma, cada um de nós é um produto de uma combinação única destas forças e todas 

elas se combinam para criar as experiências de desenvolvimento que afectam as pessoas 

(Chavanough, 1997, p. 7). O reconhecimento destas forças exige investigadores que 

adoptem uma visão multidisciplinar do desenvolvimento, para que a idade não seja 

olhada como um inevitável declínio mas sim como outras visões de desenvolvimento.  

 

3.3  SÉNIORES E PROCESSO COGNITIVO 

Sabe-se hoje que existe desenvolvimento ao longo de toda a vida e que durante a 

vida adulta e a idade sénior se desenvolvem certas dimensões da cognição e do eu, 

enquanto outras declinam. Investigadores enquadrados em várias perspectivas históricas 

estudaram diferentes aspectos do desenvolvimento, a partir da segunda metade do séc. 

XX. 

As pesquisas no âmbito do desenvolvimento têm provocado efeitos positivos na 

forma de conceber a idade e os séniores. É devido a estas pesquisas que o “declínio 

intelectual” passa a ser encarado de uma forma mais objectiva. 

 O declínio intelectual dos séniores será um mito ou realidade? “Tendo em 

consideração os dados disponíveis, já se pode responder mito até aos 70, 80 anos de 
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idade excepto se houver patologia (afecções demenciais ou depressivas ou outras) e, 

realidade, a partir destas idades mas não afectando necessariamente, todas as 

capacidades, nem todos os sujeitos” (Marchand, 2001, p. 70). 

Os resultados actuais são concordantes, relativamente aos séniores ao mostrar 

que o envelhecimento cognitivo manifesta-se em idades muito mais avançadas do que 

se pensava. Além disso, não é um processo homogéneo que afecta da mesma maneira as 

diferentes capacidades. Há séniores, sobretudo os que desenvolvem imensa actividade 

intelectual, que não perdem capacidades intelectuais, durante todo o seu ciclo de vida. 

E, para além do mais, o envelhecimento cognitivo pode ser controlado através de 

“intervenções e estimulações cognitivas”. 

Deste modo ressalta-se a importância das US como oportunidades de 

estimulação cognitiva, sobretudo pela forma como estimulam a participação dos 

séniores. Porque exercer ”a participação de forma correcta é um direito” (idem, p.164). 

Também a Constituição da República Portuguesa no Artigo 72, ponto 2, refere 

que “a política da terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e 

cultural tendentes a proporcionar às pessoas Idosas oportunidades de realização pessoal, 

através de uma participação activa na vida da comunidade.” 

Tal como o conhecimento do sénior também o processo de envelhecimento 

associado apresenta múltiplas dimensões; “o envelhecimento um processo complexo 

resultante da interacção entre factores psicológicos, sociais e biológicos e distingue três 

categorias de envelhecimento” (Simões, 1982, p. 50): 

- Envelhecimento psicológico, relativo às mudanças de comportamento; 

- Envelhecimento social, relativo às mudanças ocorridas nos papéis sociais; 

- Envelhecimento biológico, relativo às mudanças ocorridas no organismo com a 

passagem do tempo. 

Actualmente os resultados disponíveis mostram que o envelhecimento cognitivo 

manifesta-se em idades muito mais avançadas do que se pensava. “Não é um processo 

homogéneo havendo pessoas que não perdem capacidades intelectuais durante todo o 

seu ciclo de vida, sendo possível de ser controlado através de intervenções de 

estimulação” (Marchand, 2001, pp. 161-164). 
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A heterogeneidade no processo de envelhecimento refere-se às defesas 

resultantes de distintas histórias de vida, construídas na interacção da história individual 

com a personalidade e as experiências sociais que os indivíduos compartilham. A 

heterogeneidade corresponde, assim, ao caminho que cada individuo trilha dentro do 

seu grupo social.  

A diversidade está associada à posição que os indivíduos ocupam na sociedade 

em função do seu género, grupo étnico ou classe social. 

 

3.4 O SÉNIOR E A EDUCAÇÃO COGNITIVA 

A maior parte dos séniores mantém a sua capacidade cognitiva (atenção, 

inteligência, memória, aprendizagem) razoavelmente funcional e apta para desempenhar 

tarefas. Diversas investigações provam que o “funcionamento cognitivo dos séniores, só 

se começa a deteriorar, após os 70 anos, daí a importância de continuar a participar em 

actividades intelectuais estimulantes, treinar a flexibilidade, considerar-se satisfeito com 

o passado” (Vandenplas-Holper, 2000, p. 83). 

A educação/aprendizagem, ainda não há muito tempo, referia-se apenas à escola 

e os educandos eram unicamente crianças e jovens. Progressivamente começou também 

a falar-se da educação dos adultos, não incluindo propriamente os séniores. Nas últimas 

décadas há um interesse sobre os séniores devido a dois factores fundamentais: “a 

psicologia do desenvolvimento começou a estender o seu estudo ao longo de todo o 

ciclo da vida, e sobretudo devido ao aumento do número de idosos, graças ao avanço da 

medicina e ao decréscimo da taxa de natalidade, o que fez inverter a pirâmide 

populacional” (Oliveira, 2008, pp. 76-77). 

O fenómeno do prolongamento da vida parece ser cada vez mais acentuado e 

haverá cada vez mais séniores com mais idade. A sociedade não pode ignorar este facto 

novo. Entre tantas preocupações e consequências desta nova realidade está o problema 

educativo. Os séniores podem e devem educar-se e serem educados, garantindo a 

sociedade os meios para isso aconteça. “A gerontologia ou teoria e prática sobre a 

educação dos séniores não apenas favorece esta etapa da vida, mas toda a sociedade e a 

comunhão entre as diversas gerações, cada vez mais educados os séniores podem, por 

sua vez, tornar-se educadores dos mais novos” (Oliveira, 2008, p. 177). Eles podem 

educar através da sua experiência que é mestra da vida. Os mais novos podem e devem 
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dispor-se a aprender com os mais velhos e antes de mais a respeitá-los e a acarinhá-los, 

dentro e fora da família. Deste modo, os séniores podem tornar-se educadores. Uma 

área em desenvolvimento é a educação gerontológica, contemplando cinco áreas: 

cognitivo, personológico-axiológica, social, higiénica e fanalógica. 

Não houve a pretensão de abranger toda a problemática da gerontologia 

educativa, até porque a educação dos séniores não apenas é possível mas também 

necessária para a construção de uma nova sociedade onde eles constituirão, cada vez 

mais, uma parte significativa e decisiva da população. Um envelhecimento bem- 

sucedido significará também uma sociedade e uma nova geração bem- sucedidas. 

 

3.5  RELAÇÃO HETEROGENEIDADE E DIVERSIDADE NO 

CONTEXTO DO SÉNIOR 

Impõe-se, portanto, um novo discurso que deixe de classificar as pessoas não 

apenas pelo número de anos que possuem, mas capaz de reconhecer a idade sénior 

como mais uma etapa do desenvolvimento, uma etapa útil, produtiva na vida das 

pessoas. 

Envelhecer na aldeia é uma experiência marcadamente diferente de envelhecer 

numa cidade. Os meios rurais, apesar de sofrerem muitas influências dos meios urbanos 

e industriais, continuam a manter um carácter distinto em relação a estes. 

No actual mundo rural as tarefas são partilhadas dentro da estrutura familiar e 

muitas vezes na própria comunidade. Não há limite etário para esta participação – o 

período de actividade produtiva coincide com a própria vida. O quotidiano é marcado 

pelo ritmo da natureza e envelhecer não significa, obrigatoriamente, passar uma etapa 

não produtiva. No mundo rural a imagem negativa do sénior depende e está associada a 

uma incapacidade efectiva para o trabalho e não a uma idade específica, como acontece 

nos meios urbanos em que o sénior surge como necessidade de uma decisão 

administrativa, a aposentação, nem sempre relacionada com a efectiva capacidade do 

sénior realizar trabalho produtivo. 

No meio rural, a separação entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer não é 

nítida; as festividades encontram-se relacionadas com o mundo do trabalho. O próprio 

trabalho torna-se festa: quando se participa numa vindima, numa desfolhada ou se 

partilha os serões com os vizinhos em volta dos arrumos dos produtos agrícolas ou 
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numa tarde a fazer filhoses e coscorões para vender na associação, as fronteiras entre 

trabalho, lazer e ócio esbatem-se. 

Assim “valorizam-se as festividades e os ócios, imbricados na própria actividade 

do trabalho” (Canário, 2000, p. 131). Nesta linha de pensamento a idade não afecta 

directamente o tempo disponível para o trabalho e para o ócio.  

No mundo rural, a idade sénior tem o seu lugar no ciclo de vida merecendo 

respeito pela sabedoria nascida da experiência. Aos séniores rurais cabe continuar a dar 

expressão às tradições que constituem o património colectivo da comunidade. As suas 

memórias são valorizadas e constituem um conjunto de normas que tendem a repetir no 

tempo valores e padrões de comportamento, apoiados em crenças culturais, reflectindo 

respeito pela experiência acumulada pelos séniores. O seu saber, associado à 

agricultura, à jardinagem, às receitas caseiras ou à cura e tratamento de corpo, com base 

no conhecimento das propriedades curativas de plantas ou no valor de rezas e orações, 

tem valor afectivo e pragmático para os outros elementos da comunidade. 

O mundo rural tem vindo a sofrer a influência progressiva dos contextos urbanos 

e industriais. “As zonas rurais vivem uma situação pragmática que parece conduzi-las 

para o colapso social e económico e as que restam constituem-se como telhas sociais 

depositárias de um modo de vida” (Canário, 2000, pp. 126-127). 

As alterações sociais e económicas que ocorrem na sociedade em geral 

reflectem-se nas zonas rurais afectando o modo como é encarada a idade sénior. A 

melhoria dos cuidados de saúde multiplicam o número de séniores, quer no mundo 

rural, quer nas cidades; atingir idades avançadas foi um facto que se vulgarizou.  

As cidades atraíram os mais jovens pelo que, nas aldeias, a família alargada deu 

lugar a uma família reduzida, a maioria das vezes constituída apenas pelos idosos que 

ficaram após a partida das gerações jovens. O sénior deixou de ter em casa alguém 

sobre quem exercer o poder que a idade lhe conferia. Com o acesso generalizado à 

escolarização a supremacia do saber sénior desapareceu. A economia moderna criou 

novas formas de ocupação do solo, grandes áreas foram atribuídas à produção intensiva, 

em regime de monocultura, e nelas a relação das pessoas com a terra modificou-se. Já 

não se trata de uma relação de base familiar, instalou-se o modelo industrial. Estas são 

algumas das modificações que levaram a afirmar que “o mundo rural tradicional tende a 

ser pura e simplesmente eliminado” (Canário, 2000, p. 133). 
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Se na sociedade em geral não há experiência no modo como integrar tantos 

séniores, pois nunca antes eles foram em tão grande número, no mundo rural esta 

questão acentua-se. Passou-se de um momento histórico em que nas aldeias os séniores 

eram em número reduzido, face aos numerosos jovens, para outro momento em que ser 

sénior é o denominador comum numa população onde os jovens são muito poucos. 

Na actualidade quem envelhece nas aldeias rurais do país enfrenta o desafio de 

viver essa fase da sua vida numa comunidade quase toda ela sénior e esse facto trará 

certamente ajustamentos na rede de relações sociais, redefinindo estratégias quotidianas 

e conduzindo a alterações no modo de viver essa etapa da vida. De qualquer modo, 

envelhecer no mundo rural continua a ser uma experiência diferente do que envelhecer 

numa cidade. 

Dada a imensa heterogeneidade do ser sénior, as investigações e o processo de 

envelhecimento mais do que chegarem à definição de padrões abrangentes resultam de 

retratos datados de pessoas ou comunidades que num determinado tempo histórico e 

social, vivem a sua condição de séniores, com necessidades que se cruzam com os 

recursos externos e promovem a criação de outros. As realidades diversas que 

constatamos são o espelho de expectativas e papéis que reservamos aos séniores das 

políticas sociais e, sobretudo, da sociedade em que estão inseridas. Só esse 

conhecimento permitirá proteger objectivos de qualidade de vida e adequar políticas 

sociais e educativas de inovação. 

As políticas de inovação para séniores devem ter em conta um conhecimento 

profundo das suas realidades sociais, económicas, culturais e educativas, nos seus 

contextos e subjectividades.  

Por todas estas sistemáticas funcionalidades do sénior é difícil definir o que se 

entende por sénior.  

Sénior é um conceito relativamente recente que se insere numa perspectiva de 

desenvolvimento vital do indivíduo. Etapa que corresponde ao fim da vida activa, 

passagem à reforma em que o cidadão ainda é auto-suficiente, independente e 

responsável pela sua vida. O termo sénior surge para expressar novos padrões de 

comportamento de uma geração que se aposenta e envelhece tendo uma vida activa, o 

que corresponde a uma nova etapa do ciclo de vida do homem, podendo constituir um 
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momento propício para o cidadão se dedicar a actividades que, por falta de tempo, não 

teve oportunidade de realizar anteriormente. 

O conceito sénior surge na sequência da criação de Instituições especializadas 

que correspondem às necessidades de cada etapa da vida. Entre elas a idade ou as idades 

séniores. Desta forma, emergem as US e com elas o conceito de sénior passa a ter mais 

relevo, tornando-se mais apelativo para os próprios séniores. 

A reforma actua como uma fronteira apelidando todos os que a alcançaram de 

improdutivos, aposentar-se é sinónimo de não ser produtivo, de falta de actividade. 

Deste modo os séniores são “empurrados” para à inactividade muito cedo, onde por 

vezes são considerados um problema social, vivenciando o sénior as contradições da 

sociedade actual e as tão profundas transformações que a caracterizam. 

 O INE (1999) divide o grupo etário dos 65 e mais anos, em idosos/séniores 

jovens (65/69 e 70/74 anos) e idosos/séniores mais velhos ou grandes idosos/séniores 

(75 e mais anos). Os primeiros ainda são autónomos e independentes, enquanto o 

segundo subgrupo por vezes são dependentes com incapacidades que exigem cuidados 

específicos, mas muitos deles ainda tem projectos de vida. 

Também o Relatório do (EANSP,2008) ao referir-se aos séniores agrupa-os em 

quatro grupos etários de séniores: 55-64 anos- séniores/jovens; 65-74 anos; 75-84 anos; 

85 ou mais anos- séniores/idosos.  

“Qualquer limite cronológico para definir as pessoas Séniores é arbitrário e 

dificilmente traduz a dimensão biológica, física, psicológica da evolução do ser 

humano” (Monteiro & Neto, 2008, p. 16). 

A autonomia e a saúde são factores a considerar, pois afectam de forma diferente 

os cidadãos com a mesma idade. Contudo, demarcar os limites de idade a partir dos 

quais uma pessoa é sénior é imprescindível para a descrição nacional e internacional de 

envelhecimento em estudos comparativos. 

No nosso estudo teremos em conta a idade cronológica e a idade funcional, 

embora consideramos pessoas séniores os cidadãos com idade igual ou superior a 50 

anos, idade que em Portugal está associada à dificuldade em voltar a arranjar emprego. 

Trata-se, no entanto, de uma idade da pré-reforma, porque a reforma é aos 65 anos. Não 

é consensual este limite, em Portugal nem a nível internacional, “não se trata de negar a 

realidade de um envelhecimento cognitivo, trata-se sim de encarar o funcionamento 
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cognitivo dos adultos e dos séniores na sua plasticidade com capacidades mais 

dependentes da experiência e compensar deficits de capacidades mais dependentes das 

mudanças do sistema nervoso central que acompanham o envelhecimento cronológico” 

(Marchand, 2001, p. 70).      

O envelhecimento não se processa de igual forma, pois é um processo dinâmico 

e que supõe a aceitação do facto de que cada um é responsável pela sua própria vida e 

que esta é vivenciada diferentemente por cada cidadão. 

A Comissão da Comunidade Europeia propõe que “a terceira idade corresponde 

apenas ao grupo dos 50 – 74 anos e uma nova designação de quarta idade para os 75 e 

mais anos” (D.E.C.P., 2002, p. 159).    

Esta alteração de significado da 3ª idade – idade sénior vem dar visibilidade aos 

séniores visto que a maioria das pessoas incluídas no intervalo das idades indicadas 

conservam um elevado grau das suas capacidades, quer físicas, quer mentais, quer 

cognitivas, quer psíquicas. Na sociedade actual, o trabalhador é condenado à 

inactividade muito mais cedo que antigamente, vendo-se a sociedade coagida a 

responsabilizar-se pela velhice que passa a constituir um problema social 

experienciando o sénior as contradições da sociedade actual e as profundas 

transformações que as caracterizam, sendo socialmente objectivado como 3ª e 4ª idades 

como referem Santos & Encarnação (1998 p. 69). Também a nível do Parlamento 

Europeu a própria definição do conceito de terceira idade – idade sénior está sujeita a 

alterações; Actualmente, já se fala em 4 gerações: I- jovens, II- adultos, III- terceira 

idade, idosos activos (dos 60 – 65 aos 75 – 85 anos) e IV idade – séniores passivos 

(acima dos 80 anos). Desta forma, “temos de começar a estabelecer uma distinção entre 

os idosos ainda activos que participam no mundo do trabalho ou em actividades sociais 

de voluntariado, e os que são passivos ou por opção ou por motivos de doença” 

(Esteves, 1995, p. 152). Nos séniores passivos também poderá ter ocorrido a viuvez e 

outras perdas de familiares e amigos e o isolamento da comunidade. Estas perdas 

contribuem para um isolamento social relacional que é do conhecimento do cidadão, 

percepcionando este as suas relações interpessoais como insatisfatórias e, por vezes, 

aceitando esta insatisfação como natural no seu ciclo de vida, conformando com a sua 

inactividade e isolamento.  

A formação recebida pelo sénior foi de nível inferior à actual, quer a nível de 

cidadania, quer a nível de participação cívica, quer a nível de exercer a sua autonomia e, 
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muitas vezes, os conceitos básicos apreendidos deixaram de ser adequados ao tempo 

presente. Deste modo, “uma pessoa sénior confronta-se com dificuldades consideráveis 

na utilização das novas tecnologias que invadiram a nossa vida. Desta forma, torna-se 

imprescindível promover a formação – aprendizagem ao longo da vida”. E o conceito de 

envelhecimento activo da OMS tem por base “o princípio de permitir aos idosos que 

permaneçam integrados e motivados na vida laboral e social, parece ser uma solução 

encontrada, tornando-se indispensável difundir e implementar medidas” (INE, 2002, p. 

187).       

Daí considerarmos que esta etapa do ciclo de vida não pode ser vista como um 

fim de vida, mas antes uma etapa com características, competências e valores próprios e 

uma nova forma de olhar a vida, pois a cidadania é construída por todos os cidadãos e 

só é possível quando todos tiverem deveres e direitos iguais em participar. 

Numa sociedade em que se privilegia a juventude, é fácil difundirem-se 

estratégias negativas em relação aos séniores. Muitas vezes a eles está associado o 

preconceito de que ser sénior é ser inútil para a sociedade. Tendo em consideração este 

pressuposto, os preconceitos precisam de ser desmistificados e reavaliados para que o 

sénior os possa enfrentar, não se isolando ou deixando de conviver, participar, interagir 

com os outros, quer a nível afectivo, quer a nível social, cultural e educativo. 

É urgente alterar a percepção negativa que existe dos séniores; para tal é 

importante fazer uma reflexão sobre este conceito fazendo referência a algumas 

definições. 

Existe um conjunto de definições e de perspectivas que pressupõem uma 

reflexão e medidas a tomar em prol dos séniores. O estatuto sénior é uma das fases do 

desenvolvimento do cidadão no seu ciclo vital e tem consequências na qualidade de 

vida dos séniores.    

Após o levantamento dos diferentes estilos de vida, os sinais característicos das 

mudanças nesta fase etária são nítidas: mudanças físicas, mudanças psicossociais, 

mudanças quanto à memória, mudanças funcionais, mudanças socioeconómicas.  

Desta forma as mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento do processo 

de envelhecimento são sentidas por cada um de uma forma diferente, o que pressupõe 

que para “manter uma longevidade saudável exige uma aprendizagem e atenção 

contínua” (Monteiro & Neto, 2008, p. 21). 
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Partindo deste pressuposto, pode equacionar-se que se se assegurar aos séniores 

condições para se manterem autónomos e activos, num período de vida o mais 

prolongada possível, dando-se mais relevo às estruturas socioeducativas como as US e 

outras Associações desta natureza, promove-se assim o bem-estar e um envelhecimento 

activo do sénior. 

Entre as diversas denominações que podem caracterizar o séc. XXI, chamar-lhe 

o “Século dos Séniores” será uma das mais pertinentes, como o séc. XX foi o “século da 

criança,” embora no final do séc. XX já fosse mais o século dos séniores do que das 

crianças.  

A União Europeia declarou o ano de 1993 “Ano Europeu das Pessoas de Idade 

avançada e de Solidariedade entre Gerações”, e o ano de 1996 “ Ano Europeu da 

Educação e da Formação Permanente”, abrangendo também a última etapa da vida, a 

dos séniores. Por sua vez, as Nações Unidas, depois de várias assembleias gerais, onde 

foi tratado o problema do envelhecimento da população, declaram o ano de 1999 ao 

findar o séc. XX, como ano dos séniores, sobre o lema “Construir uma sociedade para 

todas as idades”, com o objectivo de promover os princípios da ONU para as pessoas 

séniores: independência, participação, cuidados, auto-realização, dignidade. 

Também o Papa João Paulo II dirigiu uma carta aos anciãos “guardiães de uma 

memória colectiva”, pedindo que se promova urgentemente uma “cultura da 

ancianidade”, que poderíamos também denominar por “cultura do envelhecimento”. 

A era da longevidade instalou-se o que coloca graves problemas e desafios à 

sociedade e em particular à educação. Deste modo a União Europeia declarou 2012 

“Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade Intergeracional”. 

As Instituições devem implementar, em função dos séniores, o princípio da 

dignidade, devendo estes gozar de todos os Direitos, o princípio da autonomia em todos 

os sentidos e circunstâncias, o princípio do desenvolvimento pessoal, concebendo 

condições para o seu pleno desenvolvimento, o princípio do acesso aos cuidados de 

saúde, o princípio da participação em todas as actividades. Entre os diversos direitos e 

deveres dos séniores para a promoção de todos os princípios destaca-se também a 

educação, devendo as Instituições proporcionar a todos os séniores uma educação ao 

longo de todo o ciclo de vida que abranja a idade sénior. 
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O rápido envelhecimento da população arrasta consigo consequências de toda a 

ordem. No domínio da psicogerontologia, nos últimos anos a literatura sobre o 

envelhecimento tem crescido, podendo considerar-se o início do séc. XXI como o 

desabrochar da investigação gerontológica. Desta forma, “o envelhecimento é uma das 

mais complexas séries de fenómenos, que a ciência tem de enfrentar” (Birren, 1999, p. 

470). Além da sua decisiva importância para a qualidade de vida e organização da 

sociedade. 

Entre todas estas preocupações da sociedade pelo sénior, a dimensão 

psicopedagógica não deve ser esquecida. Assim, a abordagem do processo de 

envelhecimento e do sénior tem merecido relevo, incluindo a aprendizagem ao longo da 

vida. 

Queremos também dar o nosso contributo para que a problemática dos séniores 

seja mais conhecida e, assim, se implementem medidas em prol dos séniores para que 

“o sénior possa ser mais reconhecido, estimado e ter cada vez mais um papel 

determinante na sociedade actual que bem precisa da sua sabedoria de experiência feita” 

(Oliveira, 2008, p. 8). 

Na educação ao longo da vida dos séniores fala-se de gerontologia educativa 

e/ou educação gerontológica. A primeira refere-se à aprendizagem dos séniores e a 

segunda ao esforço da sociedade para os educar. 

Recentemente é com as US que os séniores passaram a ser considerados como 

educandos, uma vez que se foi estudando a evolução ao longo de todo o ciclo de vida, 

abrangendo a educação desde a infância à velhice. O sénior é um ser educando e 

também educador. 

A gerontologia educativa entende-se como “o estudo e a prática do 

empenhamento educativo por e sobre as pessoas séniores” (Requeijo, 2005, p. 79). 

A valorização da experiência do sénior e o desenvolvimento de competências, 

leva-os a adquirir mais poder ou capacidade para conduzir o seu futuro e o da 

comunidade. É neste contexto que se fala de “empowerment” que consiste, “em 

outorgar aos idosos um maior controlo sobre as suas próprias vidas, assim como um 

papel mais importante na tomada de decisões que têm lugar nas comunidades e 

organizações a que pertencem” (Cusack, 1998, p. 49). 
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A UNESCO, na sua 4ª Conferência Internacional sobre a educação dos adultos, 

considerou os séniores como um grupo com necessidades educativas particulares, uma 

vez que a gerontologia tem problemáticas próprias. 

É necessário dar oportunidade para que os séniores possam exercer a sua 

aprendizagem, pelo que as US são um espaço para praticar essa aprendizagem com 

diferentes áreas possíveis para séniores; (…) “os domínios propostos são áreas de 

actividades formativo-culturais; área de dinâmica ocupacional; área de desenvolvimento 

físico-psíquico; área de actividades sociais e participação de cidadania; área de extensão 

cultural; área de estudo e investigação” (Requejo, 2005, pp. 326-327). 

Numa educação interactiva ou participativa muito se pode esperar também da 

escola onde os séniores podiam ser mais chamados, numa colaboração intergeracional 

enriquecedora para ambas as partes, levando os séniores a aprender a envelhecer e os 

mais novos a aprender a conhecer e a apreciar os séniores; Este é um dos objectivos 

fundamentais da educação ao longo da vida, levando à solidariedade entre gerações e a 

um envelhecimento activo em prol de uma sociedade sustentável. 

 

3.6  OPORTUNIDADE DAS RELAÇÕES INTERGERACIONAIS 

“Os séniores querem ter espaços reservados, dedicados mas não viver em 

guetos” (Kalache, 2009, p. 225). 

“Vamos ter de redefinir, reaprender e realmente olhar para os séniores inseridos 

numa comunidade. E os desafios são múltiplos! Para um envelhecimento activo 

sustentado e bem-sucedido é imprescindível olhar para o envelhecimento como um 

processo de optimizar as oportunidades de saúde, de participação e de segurança para 

que se possa aumentar a qualidade de vida das pessoas, à medida que envelhecem. 

Aplica-se a todos: a mim, a si, aos mais jovens” (idem, p. 216). 

É um processo que vale para uma criança, um jovem, um adulto, e para o sénior, 

porque as oportunidades estão sempre lá para que se possam optimizar: oportunidades 

para a saúde, para a participação, para a segurança e para a educação. 

A saúde porque todos querem envelhecer de boa saúde, para poderem ter 

qualidade de vida. A saúde como um valor que dá possibilidade de ter participação 

social, cultural e educativa. E ainda, a segurança de saber que se pode contar com um 

sistema que apoia a todos os níveis. Também a educação é considerada como 
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competência necessária para fazer face a esta fase da vida. A educação, numa sociedade 

em envelhecimento, é essencial à qualidade de vida dos séniores. A aprendizagem ao 

longo da vida e a aprendizagem em idade avançada implicam mais do que meramente 

preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Preocupam-se igualmente em preparar 

as pessoas de todas as idades para a cidadania plena nas suas famílias e comunidades, 

permitindo-lhes dar o seu contributo para o desenvolvimento e responsabilizarem-se por 

ele (Leeson, 2009, p. 168). 

 

3.7 SOLIDARIEDADE E RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Uma maior esperança de vida traduz-se em relações mais duradouras dos 

séniores com os seus filhos e netos. “O aumento da esperança de vida saudável”, o viver 

com saúde vieram mudar a natureza das relações entre avós e netos. Presentemente os 

avós conseguem dedicar-se a outros tipos de actividades de lazer mais activas, 

juntamente com os seus netos. É também comum ver os netos crescerem e vê-los terem 

os seus próprios filhos (bisnetos). “Antigamente avós, pais e filhos, todos eles viviam 

felizes no mesmo tecto, ajudando-se mutuamente sempre que necessário” (Hoff, 2009, 

p. 245). Em contraste com esta crença comum, a experiência generalizada de ser avô ou 

avó, enquanto fenómeno massificado da nossa sociedade, é um fenómeno recente. No 

passado, as relações intergeracionais envolvendo três gerações diferentes eram muito 

raras. 

Actualmente, as redes familiares envolvendo três gerações tornaram-se a norma, 

havendo mesmo redes familiares de quatro e cinco gerações. 

Como alcançar a solidariedade intergeracional na família e nas comunidades 

locais? É essencial reforçar a capacidade das famílias para prestarem apoio aos seus 

membros. Uma sociedade intergeracional inclusiva implica a criação de infra-estruturas 

que acautelem as necessidades dos séniores, mas igualmente promovam as relações 

intergeracionais. 

Desta forma, de novo as US têm um papel essencial a desempenhar nas 

comunidades integradoras das diferentes gerações, num complemento das famílias; mas 

para alcançar esse objectivo as US têm de ser apoiadas pelas autoridades locais. Esse 

apoio poderá incluir auxílios financeiros modestos para subsidiar meios de transporte, 
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bem como a cedência de infra-estruturas, e apoio a programas intergeracionais que 

possam ser cumpridos. 

Mas o mais importante é reter ou, se necessário, redescobrir um espírito de 

solidariedade intergeracional entre os jovens, os adultos e os idosos – não apenas na 

família, mas em todos os domínios da vida em sociedade (Hoff, 2009, p. 261), 

incluindo, deste modo, o papel das US na promoção intergeracional. 

Mas a solidariedade intergeracional implica mais do que isso. O modelo de 

solidariedade intergeracional desenvolvido pelos sociólogos americanos Vern Bengtson 

e Robert Roberts (1991) reúne seis dimensões de solidariedade intergeracional, que de 

seguida se desenvolve. 

 

3.8 MODELO DE SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL 

Dimensão Definição Indicadores Empíricos 

Solidariedade associativa 
Padrões de interacção entre 

membros da família 

- Frequência de contactos 

- Tipo de actividades 

comuns 

Solidariedade afectiva 

Grau de sentimentos 

positivos relativamente a 

membros da família 

- Afectos percebidos, 

proximidade 

- Avaliação de 

reciprocidade percebida 

Solidariedade consensual 
Grau de concordância de 

valores, atitudes e crenças 

- Concordância 

intrafamiliar, medidas de 

valores, etc. 

Solidariedade functional 
Grau de apoio, intercâmbio 

de recursos 

- Frequência de 

oferta/recebimento de 

apoio 

- Graus de reciprocidade 

Solidariedade normative 

Força do empenho em 

papéis familiares, mais 

obrigações 

- Grau de importância 

familiar 

- Graus de força de 

obrigação filial 

Solidariedade estrutural 

Estrutura de oportunidades 

para relações 

intergeracionais 

- Proximidade geográfica 

- Número de pessoas de 

família 

QUADRO 4 – Modelo de Solidariedade Intergeracional (Bengtson & Roberts, 1991). 

 

O interesse do conceito de Bengton e Roberts (1991) reside no facto de 

definirem a ideia com clareza para além de fornecerem orientações claras e directas 

sobre o modo como a situação deve ser investigada. 
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Além disso trata-se de um conceito abrangente, que faz referência às diferentes 

vertentes da solidariedade intergeracional. 

De seguida, apresentam-se as seis dimensões em que se baseia o modelo da 

solidariedade intergeracional e que descrevem as relações entre avós e netos. Após a 

apresentação das dimensões do modelo de solidariedade intergeracional apresenta-se o 

modelo de solidariedade intergeracional adoptado no presente trabalho para análise das 

relações entre netos e avós. 

1 – A solidariedade associativa é a primeira vertente, referindo-se aos padrões de 

interacção entre as pessoas (associação). Refere-se à frequência dos contactos e da 

partilha de actividades entre netos e avós. “As pessoas que se encontram ou que se 

falam umas com as outras com alguma frequência geram desse modo potencialidades 

para o desenvolvimento de laços mais estreitos” (Hoff, 2009, p. 255). 

Exemplo: frequência do contacto entre duas pessoas – avós/netos - que se 

encontram e falam com alguma frequência geram, desse modo, potencialidades para o 

desenvolvimento de laços mais estreitos. 

2 – A solidariedade afectiva, como o termo (afecto) indica, abrange o grau de 

sentimentos positivos para com a outra pessoa. Esse grau é avaliado através de 

classificações relativas à proximidade emocional, por exemplo. Envolve o grau de 

proximidade emocional entre avós e netos que, por vezes, pode depender da perspectiva 

geracional, isto é, as relações que os pais das crianças estabelecem com a geração dos 

avós. 

3 – A solidariedade consensual refere-se ao grau de concordância em torno dos 

valores, atitudes e crenças partilhados pelos membros da família. Esta forma de 

solidariedade tem sido vista pelos teóricos sociais como sendo uma importante fonte de 

estabilidade na sociedade. Sendo os avós agentes de socialização, transmitem aos seus 

netos os valores e as normas da ordem social. “Os avós, em particular são considerados 

como administradores da cultura” vigiando contra a “deculturação” e descontinuidade 

geracional” (Stella, 2010, p. 40). 

4 – A solidariedade funcional centra-se no valor das ajudas mutuamente 

prestadas: a frequência da prestação ou recepção de ajuda. “Os avós servem como factor 

de estabilidade e actuam como um recurso para os filhos e para os netos. Muitas das 
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vezes “estar lá simplesmente” é uma importante função que os avós assumem para os 

netos” (idem, p. 41).  

5 – A solidariedade normativa é aparentemente semelhante à solidariedade 

consensual. Mas, contrariamente à terceira vertente, refere-se à intensidade do 

compromisso face às funções e obrigações na família, mais do que à concordância com 

certas normas e valores. Diz respeito às obrigações percepcionadas e às expectativas das 

conexões intergeracionais. O sentido do dever familiar entre os avós é evidenciado pelo 

aumento de número de avós que criam os netos devido aos problemas que os pais das 

crianças enfrentam. Os avós sentem-se responsáveis por disciplinar e aconselhar os 

netos mais jovens enquanto sentem responsabilidade por partilhar a sua sabedoria com 

os netos mais velhos. Reciprocamente, os avós também consideram que os netos têm 

obrigações para com eles. “Essas funções e obrigações incluem a intensidade da 

obrigação fiscal ou a importância da família” (Hoff, 2009, p. 255). 

6 – A solidariedade estrutural é visível através de estruturas sociais como as 

redes sociais e refere-se às estruturas de oportunidade de solidariedade intergeracionais. 

Os exemplos de medidas de solidariedade estrutural incluem dados em rede típicos 

como o número de pessoas na rede familiar ou a proximidade ou a distância geográfica 

desses membros da família.  

A solidariedade estrutural refere-se, ainda a, “factores que ampliam ou reduzem 

a oportunidade de interacção social entre netos e avós” (Stella, 2010, p. 40). As 

alterações na composição familiar e na estrutura do agregado poderão limitar ou 

aumentar as interacções entre netos e avós e influenciam indirectamente as relações 

entre ambos que podem ser afectadas pelo grau de proximidade geográfica que existe 

entre os avós e os pais das crianças. Esta última pode aumentar ou diminuir a 

probabilidade de se receber ou prestar apoio.  

 Ambos os exemplos têm implicações para as outras vertentes de solidariedade 

intergeracional. A existência de muitos membros na rede familiar, bem como a grande 

proximidade geográfica, por exemplo, aumentam a probabilidade de se receber ou 

prestar apoio. 

O modo de solidariedade intergeracional de Bengton & Roberts (1991) tornou-se 

um conceito bem conhecido que é frequentemente usado no estudo das relações 
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interrelacionais. Como consequência, iremos adoptar este modelo, aplicando-o ao nosso 

estudo das relações entre avós e netos. 

A solidariedade na família parece permanecer forte na nossa sociedade, não 

sendo necessário levar demasiado a sério a história em torno do fim da família e do 

alegado conflito intergeracional futuro, tal como apresentada nalguns meios de 

comunicação social. É certo que as relações intergeracionais nas famílias e nas 

sociedades irão mudar, não há motivos para pânico. Desta forma, a família continuará a 

prestar apoio mútuo e irá permanecer como a principal arena para as relações 

intergeracionais. O que poderá mudar é o modo de interacção das gerações.   

“Mas uma intimidade harmoniosa entre avós e netos pode ser muitas vezes um 

tesouro incomparável, um benefício tanto para uns como para outros” (Tournier, 1981, 

p. 66). 

Num projecto de investigação recentemente encomendado pela Help the Aged 

(Ajuda aos Idosos), uma das principais organizações de caridade nacionais para Idosos 

no Reino Unido, o Instituto para o envelhecimento de Oxford, estudou estratégias 

destinadas a evitar a exclusão social dos idosos na UE. Os dois objectivos essenciais do 

estudo eram avaliar as políticas de inclusão social nos Estados Membros da EU e 

identificar exemplos de boas práticas para o conseguir. 

“Após o estudo acabei por concluir que a falta de laços familiares é o principal 

factor de risco, ou seja, se não se tiver família a viver por perto, o risco de exclusão 

social será maior” (Hoff, 2009, p. 258).  

Deste modo, a perspectiva de sociedade de rápido envelhecimento leva-nos a 

reconsiderar os fundamentos da nossa sociedade, incluindo o modo como a 

responsabilidade social será partilhada entre a família, o estado e a economia. 

Daí a importância de descobrir um espírito de solidariedade intergeracional entre 

avós e netos, não apenas na família, mas em todos os domínios da vida em sociedade 

onde as US poderão ter um papel de relevo. Exemplo disso será ajudando, a construir 

um papagaio ou um pequeno avião, ou ainda ensinando a organizar uma colecção de 

postais. 

“Os avós podem muitas vezes compreender, melhor que os pais, os seus netos e 

dar-lhes o acolhimento de que precisam para se desenvolverem” (Tournier, 1981, p. 67). 
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Proporcionar às crianças e jovens ligações com os avós é útil para o seu 

desenvolvimento, estes contactos não pode ser substituído pelo contacto que tem com os 

pais, professores e outros adultos jovens. “Mas para os aposentados é muito mais 

importante ainda. É uma ocupação menos artificial que outras, é o exercício de uma 

função natural da qual estão privados, é uma verdadeira reintegração social, uma janela 

aberta nesta segregação progressiva que a organização actual da sociedade lhes impõe! 

Sim, todas as idades têm uma profunda necessidade umas das outras. O 

desenvolvimento de uma fica bloqueado se não se mantém vivo o contacto com todas. 

Os anciãos precisam tanto dos adolescentes como das crianças e precisam de se sentir 

amadas por uns e outros” (Tournier, 1981, p. 68). 

O reconhecimento do valor dos séniores, da sua sabedoria, da sua experiência, 

do seu inestimável contributo para todas as gerações e das suas especificidades, terá 

efeitos benéficos diminuindo a exclusão social de que são vítimas. 

As diferenças entre gerações resultam de diferentes valores, crenças e 

experiências que poderão tornar-se benéficos. Isto é, não deverão cavar o fosso entre 

gerações, mas somente acentuar a necessidade de aprendermos uns com os outros. 

Também os desafios escolares futuros serão cada vez mais de natureza intergeracional. 

Estas diferenças poderiam levar-nos a uma maior interacção entre gerações e a uma 

maior promoção da educação.        

Uma comunidade de gerações pretende a compreensão da totalidade de vida. É 

baseada na assunção, que ainda separadas pelo tempo e pela experiência. Cada geração 

todavia tem uma aposta comum com outras gerações relativamente á totalidade da vida 

da qual faz parte. “A família continuará a prestar apoio mútuo e irá permanecer como a 

principal arena para as relações interrelacionais. O que poderá mudar é o modelo de 

interacção entre gerações”(Hoff, 2009, p. 257).  

“Neste nosso mundo globalizado, é cada vez mais envelhecido e urbanizado, é 

necessário um esforço concertado para que possamos cultivar nas nossas sociedades 

uma cultura que promova a solidariedade entre os ricos e os pobres, entre o Norte e o 

Sul e entre o sector privado e o público. Mas acima de tudo, solidariedade entre os 

jovens e os idosos. Afinal como dizia Jorge Luís Borges, solidariedade é a doçura das 

sociedades” (Kalache, 2009, p. 227). 
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Deste modo, o projecto “Cidades Amigas dos Idosos” (2009) é uma forma de 

encontrarmos para traduzir na prática, o marco político do envelhecimento activo e 

cultivar a solidariedade entre todos os grupos etários. “Quem é amigo do Idoso é 

também amigo da criança, do adolescente, dos adultos mais jovens, das pessoas 

incapacitadas. É solidário com e entre todos. Mas as US têm um papel essencial a 

desempenhar numa sociedade integradora das diferentes gerações. 

Existe, também, oportunidades reais para uma sociedade madura: populações 

activas flexíveis, com integração etária, integração intergeracional, igualdade entre 

faixas etárias e sociedades politicamente estáveis e com integração etária que são 

potenciais benefícios desta demografia global (Harper, 2009, p. 100). 

 

CAPÍTULO 4  

 

4. ALFABETIZAÇÃO DE SÉNIORES 

 

4.1  SIGNIFICADO E EVOLUÇÃO: DO LER AO ESCREVER, ÀS 

ALFABETIZAÇÕES MÚLTIPLAS 

A alfabetização, no sentido literal da palavra, remete para a aprendizagem do 

alfabeto e da sua utilização como código de comunicação e, nesse sentido, alfabetizar, 

implica ensinar a reconhecer os símbolos gráficos da linguagem verbal, a ler e a 

escrever no sentido comum dos termos. “Mesmo tomando como referência um conceito 

restrito de alfabetização, centrado no ensino aprendizagem da leitura, da escrita e do 

cálculo é no mínimo discutível estabelecer o momento preciso ou massa crítica de 

conhecimentos e de capacidades, a partir dos quais um indivíduo concreto há-de 

transitar da categoria de analfabeto, para a de alfabetizado” (Lima, 1994, p. 106). 

Qualquer definição de alfabetização está dependente da situação social, cultural 

e educativa concreta e do contexto histórico, em que se insere. O conceito de 

alfabetização resulta de um processo de construção social que tem por base pressupostos 

e valores relativos ao significado e à utilidade da alfabetização e, assim, a sua definição 

evoluiu no tempo. “Não há alfabetização em sentido abstracto. Alfabetizar envolve 

finalidades e meios, pelo que, o processo decorre inserido em contextos determinados, 
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quer estes se definam por um vector ambiental, cultural, social ou ideológico” 

(Magalhães, 1994, p. 115). 

O modo como é facultada ao indivíduo a possibilidade de aprender a ler e a 

escrever reveste-se de um aspecto pedagógico e de um aspecto ideológico, “toda a 

solução técnica de um problema pedagógico contém uma atitude ideológica” (Pinto, 

2000, p. 50). 

Nesta ordem de ideias, Macedo (2000) considera que o modo como é abordada a 

leitura e a escrita e respectivas funções implica um correspondente posicionamento em 

termos de alfabetização. Para o autor, numa abordagem académica, aprender a ler é 

sinónimo de aquisição de formas pré-definidos de conhecimentos implicando a 

aquisição de habilidades mecânicas de codificação e descodificação, sem que a 

experiência de vida e a prática linguística dos envolvidos seja tida em consideração. 

Este modo de encarar a aprendizagem da leitura e da escrita corresponde a uma 

abordagem, do processo de alfabetização em que não é valorizada a dimensão social e 

política do acto de ler e escrever. 

Esta posição coaduna-se com a ideia de alfabetização funcional, que treina as 

pessoas para fazerem face aos requisitos da sociedade tecnológica, sacrificando a 

análise crítica das condições que deram origem à necessidade de leitura. Numa 

abordagem emancipadora da leitura, ler não se resume a uma habilidade mecânica de 

descodificação mas contempla uma compreensão crítica do texto e dos contextos 

históricos e ideológicos a que ele se refere. O acto de aprender a ler e a escrever é um 

acto criativo que implica uma compreensão crítica da realidade. Ligada a este modo de 

ler surge a alfabetização encarada como um meio através do qual as pessoas podem 

participar na transformação da sociedade (Macedo, 2000, pp. 84-85). 

O conceito da alfabetização evoluiu ao longo tempo, tendo implícitos diversos 

entendimentos de leitura A difusão pública dos programas de alfabetização e educação 

para todos, nas quatro décadas posteriores ao fim da Segunda Guerra Mundial, está 

directamente relacionada com a necessidade de instâncias internacionais para a paz e o 

desenvolvimento mundiais (Silva, 1990, p. 15). Deste modo é no quadro da UNESCO, e 

das conferências sobre a Educação de Adultos, que o conceito de alfabetização assume, 

no séc. XX, um carácter universal e preponderante para as nações (Oliveira, 1998, p. 

61). Entre 1960, ano da Conferência de Montreal sobre Educação de Adultos, e 1976, 

ano da Conferência de Nairobi, o conceito evoluiu de alfabetização básica para 
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alfabetização funcional e, finalmente, para alfabetização em função de um 

desenvolvimento integrado numa perspectiva de educação permanente (Dias, 1983, pp. 

28-42). 

Em 1965 realizou-se em Teerão, o Congresso Mundial de Ministros da 

Educação para a Eliminação do Analfabetismo. Tendo em conta este contexto foi 

lançado o Experimental World Literacy Programme que tinha por base uma visão 

funcional do conceito de alfabetização, entendida não como um fim em si mesmo, mas 

como meio privilegiado para a formação profissional e subsequente aumento da 

produtividade. Ao longo do tempo foi surgindo a tomada de consciência de que o 

desenvolvimento não é apenas crescimento económico, na sua dimensão humana deve 

ajudar o Homem a encontrar o sentido da sua existência. Após a conferência de Tóquio, 

em 1972, passa a considerar-se a alfabetização em termos do desenvolvimento 

integrado, “o seu objectivo já não vai ser talhar indivíduos para determinadas tarefas ao 

serviço da economia, mas sim preparar homens que se tornem capazes de compreender, 

controlar e orientar o próprio progresso” (Idem, 1983, p. 32). 

Em 1975, passados dez anos da realização do Congresso de Teerão, realizou-se 

o Internacional Symposium on Literacy em Persepolis, Brasil, que pretendeu fazer um 

balanço dos resultados do Experimental World Literacy Programme. Além de admitir a 

relação do conceito de alfabetização com o de desenvolvimento económico, esta passou 

a ser entendida como um direito fundamental com ligações estreitas ao domínio social e 

político. A Declaração de Persepolis constitui um marco na reorientação do discurso em 

torno da alfabetização, “a verdadeira meta da alfabetização não consiste em equipar o 

Homem com determinadas técnicas mas, através disso, torná-lo capaz de intervir na 

comunidade” (idem, p. 32). 

O trabalho desenvolvido por Paulo Freire veio marcar de forma determinante a 

evolução do conceito de alfabetização, quer pela introdução de novos métodos, quer 

pelo facto de ter discutido o tema na esfera política Seria, porém, Paulo Freire quem, 

combinando uma atitude humanista, a matriz religiosa, católica e a teoria e prática 

marxista, haveria de propor um novo quadro para a alfabetização, já não como 

socialização (no sentido de inculturação/incorporação de valores e normas dominantes 

nos respectivos grupos ou sociedades), mas como “acção cultural para a libertação”, 

como “pedagogia dos oprimidos”, como educação no sentido de “consciencialização do 

sujeito em acção” (Silva, 1990, p. 14). A alfabetização, para Paulo Freire, é a aprender a 
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ler, não só a palavra escrita, mas aprender a ler o mundo e, nesse sentido, supõe, não 

uma acumulação na memória de frases, de conceitos separados da vida, mas uma atitude 

de criação e recriação que deve identificar o conteúdo do conhecimento como próprio 

processo de aquisição do conhecimento (Humberto, 1977, p. 40). 

A partir dos anos 80 do séc. XX, a política educativa de diferentes países 

europeus tem dado ênfase à relação entre sistema educativo e mercado de trabalho. Os 

apoios concedidos pela Comissão Europeia à formação profissional, nos diferentes 

estados membros, traduzem essa orientação assumida com a publicação, pela Comissão 

Europeia, do Livro Branco – Ensinar a Aprender – Rumo à Sociedade Educativa. 

A aprendizagem para o trabalho e a aposta na formação profissional como meios 

de resolver o desemprego, a necessidade de tornar a mão-de-obra e a economia de cada 

Estado-membro mais competitivas são intenções bem definidas ao longo deste Livro 

Branco. Assim sendo, a educação para a democracia, “a educação ao longo da vida com 

preocupações emancipatórias e de cidadania ficam à margem deste projecto limitado de 

aprendizagem de tendência vocacionalista” (Veloso, 2004, p. 189). 

Em 1990, realizou-se em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial sobre a 

Educação para Todos que se centrou na educação básica, porém a alfabetização, tanto 

por meio da escolarização para crianças quanto de programas não-formais para adultos, 

assumiu importância crucial na mensagem veiculada por esta conferência. Colocando a 

educação básica no contexto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a 

Declaração Mundial sobre a Educação para Todos considerou a alfabetização como 

instrumento essencial de aprendizagem, para que cada pessoa – criança, jovem e adulto 

– possa beneficiar das oportunidades de ensino oferecidas para o atendimento das suas 

necessidades educacionais básicas (UNESCO, 2003, p. 32). 

Na cidade alemã de Hamburgo decorreu, em 1997, a V Conferência 

Internacional sobre Educação de Adultos (CONFINTEA V), deste evento saiu a 

Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos, acompanhada de um plano de 

acção – Agenda para o Futuro, que fazem referência à problemática da alfabetização, 

nomeadamente à alfabetização de adultos, nos seguintes termos: 

A alfabetização, concebida em termos gerais como os conhecimentos e 

capacidades básicas que todos precisam num mundo em rápida transformação, é um 

direito humano fundamental. Em todas as sociedades, a alfabetização é uma 
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competência necessária por si mesma e como fundamento para os demais 

conhecimentos que a vida requer (Instituto de Educação da UNESCO, 1998, p. 19). 

“Em toda a parte do mundo, a alfabetização deve ser uma via para mais ampla 

participação na vida social, cultural, política, económica e educativa. A alfabetização 

deve ser relevante nos contextos sócio-económicos e culturais dos povos. A 

alfabetização permite que os indivíduos participem efectivamente nas respectivas 

sociedades e lhes dêem forma” (idem, p. 38). 

No Fórum Mundial da Educação, realizado em Dacar, no Senegal, em Abril de 

2000, a comunidade internacional delegou à UNESCO a coordenação do movimento 

Educação para Todos e a congregação do impulso colectivo de todas as pessoas 

envolvidas com iniciativas no campo da educação. As seis metas da Educação para 

Todos são, actualmente, a mais alta prioridade em educação da UNESCO (UNESCO, 

2002). 

Das seis metas da Educação para Todos, duas abrangem, de forma particular, a 

alfabetização de adultos: Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os 

jovens e adultos sejam atendidas por meio do acesso equitativo a programas de 

aprendizagem e de habilidades necessárias à vida” e “Melhorar em 50% os níveis de 

alfabetização de adultos até 2015, sobretudo para as mulheres, além do acesso 

equitativo à educação básica e continuada a todos os adultos (UNESCO, 2002). 

A Assembleia Geral da ONU, proclamou o período entre 2003 – 2012 como a 

Década das Nações Unidas para a Alfabetização, cabendo à UNESCO – Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o papel da coordenação, no 

incentivo e na catalisação das actividades ao nível internacional. 

A década das Nações Unidas para a alfabetização, como parte integrante da 

Educação para Todos, irá fornecer tanto uma plataforma quanto o impulso para a 

consecução de todos os seis objectivos do Marco da Acção de Dacar. A alfabetização é 

um elemento comum que une esses seis objectivos. De facto, a aquisição por todos, de 

habilidades de alfabetização estáveis e sustentáveis permitirá que as pessoas participem 

activamente, no decorrer de toda a vida, de todo um espectro de oportunidades de 

aprendizado. A alfabetização para todos constitui-se a base aprendizado por toda a vida 

para todos e a aquisição de poder pelos indivíduos e por suas comunidades. (Annan, 

2003, p. 55). 
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Em plena década das Nações Unidas para a alfabetização – 2003-2012 – 

proclamada pela Resolução 56/116 da sua Assembleia Geral, a alfabetização é 

considerada como um processo fundamental para a aquisição dos meios essenciais que 

possibilitam ao indivíduo enfrentar os desafios da vida actual e garantir a sua efectiva 

participação na sociedade, na política e na economia do séc. XXI. 

“De facto, a aquisição por todos de habilidades de alfabetização estáveis e 

sustentáveis permitirá que as pessoas participem activamente no decorrer de toda a vida, 

de todo um espectro de oportunidades de aprendizado. A alfabetização para todos 

constitui-se a base do aprendizado por toda a vida, para todos, e da aquisição de poder 

pelos indivíduos e por suas comunidades” (Annan, 2003, p. 56). 

A educação como prática libertadora, autónoma, participada e emancipadora é 

aquela em que se descobre que só se é pessoa, com o outro. “A existência, porque 

humana, não pode ser muda silenciosa, tem de nutrir-se de palavras verdadeiras, com 

que os homens transformam o mundo, não é no silêncio que os homens se fazem, mas 

na palavra, no trabalho, na acção-reflexão” (Freire, 1986, p. 92).  

A síntese de diferentes perspectivas associadas à alfabetização ao longo do 

tempo, aqui apresentada, não pretende constituir-se como um resumo histórico 

completo da evolução da mesma, mas, simplesmente, colocar em evidência que se trata 

de um conceito em evolução, que é socialmente construído, desde o simples ler e 

escrever até às alfabetizações múltiplas no domínio das novas tecnologias, da 

informação, da participação activa, da acção-reflexão e no exercício de cidadania activa, 

onde se enquadra a educação dos séniores. 

 

4.2  ALFABETIZAÇÃO DE SÉNIORES: DEVER SOCIAL E 

EDUCATIVO, INSTRUMENTO E DIREITO 

“A educação dos séniores: uma tarefa prioritária”, este é o título que António 

Simões deu a um trabalho realizado no âmbito do Centro de Psicopedagogia da 

Universidade de Coimbra (Simões, 1999, pp. 7-27). Este autor defende que os séniores 

devem ser considerados um grupo prioritário sob o ponto de vista educativo pois as 

necessidades de educação deste grupo são cada vez mais acentuadas. Resulta deste facto 

a rápida evolução técnico-científica e, paralelamente, o baixo o número de séniores que 

acedem à educação. Uma sociedade que valoriza essencialmente o processo de 
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modernização e de inovação de base tecnológica, o saber dos séniores torna-se 

desactualizado. O investimento na formação das gerações futuras supera a oferta de 

formação aos séniores. Pode compreender-se que tal ocorra. Resultaria em benefício 

comum que as políticas educativas reforçassem as aprendizagens intergeracionais. 

Centrar a reflexão em torno da alfabetização dos séniores implica, 

necessariamente, equacionar a questão da utilidade e função da mesma. A aprendizagem 

ao longo da vida, atendendo à maior longevidade permite a participação activa dos 

séniores. Constitui uma vantagem sócio-económica pois permite aumento da 

produtividade, diminuição de custos, a concretização de projectos e o aumento do seu 

bem-estar psicológico. 

Na dimensão pessoal, o acesso à educação, para um sénior, pode assumir 

diversos significados. A relevância da educação para séniores pode abranger, segundo 

McClusky, referido por Stanford e Dolar (1978), cinco categorias:   

“- Para adquirir capacidades que são requeridas para viver em sociedade como 

por exemplo de leitura, escrita ou utilização dos computadores; 

- Para participar em actividades agradáveis como resposta às necessidades 

expressivas; 

- Para participar em actividades de apoio ao próximo; 

 - Para se envolver em actividades que resultam na manutenção do controlo 

sobre o ambiente onde vivem; 

- Para se envolver em actividades que resultam no desenvolvimento contínuo da 

própria pessoa” (Stanford & Dolar, 1978, p. 132). 

A relevância das actividades educativas é para qualquer idade. Implica 

reconhecer que, os valores da aprendizagem e da valorização pessoal, constituem uma 

necessidade de todos. A todos se deverá ajustar, consoante as suas necessidades. Essa 

relevância é apresentada por diversos autores que a apresentam sob diferentes 

perspectivas que, se complementam. 

“A educação dos séniores pode facilitar-lhes a compreensão das mudanças 

sociais e ser um mecanismo de ajuste a essas mudanças” (Peterson, 1978, p. 2). Os 

séniores reaprendem com a própria mudança e adquirem competências para fazer face à 

mesma. 
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A educação “é um dos meios para vencer os desafios impostos aos séniores e 

pela sociedade, proporcionando-lhes a aquisição de novos conhecimentos e 

oportunidades para buscar o seu bem-estar físico e emocional” (Santos & Sá, 2000, p. 

93). A educação vista como oportunidade para atingir um envelhecimento activo e bem 

-sucedido.  

A educação pode evitar, consideravelmente, o declínio intelectual resultante da 

passagem dos anos. A análise dos estudos sobre a evolução intelectual, ao longo da 

vida, refere “uma relação inversa entre o declínio físico e psicológico e a educação 

formal” (Simões, 1982, p. 81). A educação é vista como forma de prevenção garantindo 

uma maior qualidade de vida.     

Para o sénior, estudar significa “que se pode modificar, recuperar oportunidades 

de diálogo, de participação social e cognitiva ao mesmo tempo que enriquece a sua rede 

de relações sociais” (Lima, 2000, p. 46). A educação surge, neste caso, como promotora 

da participação e das relações sociais. 

O sénior pode procurar as actividades educativas para aprender a ler, escrever e 

utilizar esses conhecimentos para lidar com situações do quotidiano, mas a 

aprendizagem de técnicas de leitura e escrita não está necessariamente associado a 

questões pragmáticas. Tem a ver com a reconstrução da identidade que acrescenta auto 

confiança a auto-estima à vida dos séniores, para prosseguir o seu projecto de vida. 

Neste sentido a oportunidade da alfabetização pode ser, fundamentalmente, uma busca 

de ampliação cultural, social e educativa que implica um crescimento como pessoa, 

potenciando a sua capacidade de pensar, de agir e de lutar por objectivos e metas para a 

concretização do seu projecto de vida. De acreditar nas suas capacidades como pessoa 

valorizando a sua auto-estima, auto-imagem e autoconfiança fazendo desabrochar a sua 

autodeterminação e auto-realização.  

Em Madrid, em Abril de 2002, no 2º Encontro Mundial das Nações Unidas 

sobre envelhecimento, o Programa de Envelhecimento ao longo da Vida proposto pela 

OMS pretendeu fomentar a discussão e a formulação de planos de acção que promovam 

um envelhecimento saudável e activo. As propostas apresentadas assentam em três 

pilares do envelhecimento activo: Saúde, Participação e Segurança. A importância da 

educação não é considerada de modo directo mas enquadrada sob a forma de 

“participação”. Este plano prevê facultar educação e oportunidades de aprendizagem 

durante o curso da vida para ajudar as pessoas a desenvolverem as habilidades, 



100 

 

competências e confiança de que necessitam para se adaptarem à nova situação do 

envelhecimento. A educação como instrumento de adaptabilidade à condição de sénior 

tem implícita a ideia não de preparar para a empregabilidade mas para prevenir a 

velhice como um estado decadente. De fora fica contudo uma concepção mais 

abrangente que reconheça ao sénior o seu estatuto de cidadão, em que a educação seja 

concebida como dimensão da própria vida e não como preparação para uma fase da 

mesma. 

Para o indivíduo sénior que aprende, a educação e as aprendizagens que realiza 

podem constituir-se como um instrumento de combate ao declínio intelectual, físico e 

psicológico e de adaptação à sua condição de sénior sem que essa instrumentalidade 

negue o carácter mais amplo da função educativa alicerçada numa perspectiva de 

crescimento pessoal e de realização pessoal tendo em conta os seus desejos, interesses e 

utilidade no seu projecto de vida. Assim, não faz sentido, falar-se apenas nas funções 

educativas de prevenir o declínio das faculdades físicas ou mentais, mas de garantir a 

participação dos séniores em actividades, como um direito que lhes assiste como 

cidadãos. 

“Obviamente que não está em causa o contributo que a educação pode trazer ou 

as necessidades que podem existir em matéria de recuperação ou manutenção dessas 

capacidades, o problema é em limitar e em pensar a educação dos séniores só nestes 

termos e não como um direito” (Veloso, 2004, p. 184). 

 

4.3  A EDUCAÇÃO DE SÉNIORES: APRENDIZAGEM AO LONGO 

DA VIDA  

Considerar que, os séniores têm o direito à educação remete para uma concepção 

de educação que se não restrinja à etapa da infância e juventude e que não se submeta só 

a critérios de empregabilidade e ao sistema produtivo. 

As razões que justificam as actividades educativas terão de ser, sobretudo, de 

natureza educativa, cultural, social e cívica facultando à pessoa o acesso à cultura e ao 

conhecimento, assente na ideia de educação como bem de e para todos, concretizado 

num direito social que assiste a todos os cidadãos, sem distinção de idades. 

Caracterizado deste modo trata-se de uma maneira de conceber a educação que vai ao 

encontro da perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, tal como é entendido, como 
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“um processo contínuo que, desde o nascimento à morte, se confunde com a construção 

da pessoa” (Canário, 1999, p.88). 

A ausência de um projecto de educação/formação e aprendizagem ao longo da 

vida que abranja todas as faixas etárias e não se encerre com a obtenção de um diploma 

ou manutenção da adaptabilidade ao mercado de trabalho, mostra a funcionalidade da 

educação frente ao sistema produtivo: “Quando nos questionamos o porquê da educação 

formal se restringir apenas às fases iniciais da vida humana, não há como negar o seu 

carácter funcional frente ao sistema produtivo. Apesar da resistência dos pedagogos em 

aceitar essa realidade, é inegável que o sistema educativo é não só pré-determinado 

como também subjugado pelo sistema produtivo, na sociedade capitalista. Na verdade, a 

exclusão da velhice da esfera produtiva justifica a sua exclusão, também, do sistema 

educativo” (Peres, 2005, p. 24). 

Assim a alfabetização de séniores ou num sentido mais alargado a educação de 

adultos, torna-se um aspecto marginal da educação na medida em que não tem aplicação 

directa no mercado de trabalho. 

“Ao se tentar responder ao problema de desemprego e de uma das suas possíveis 

consequências – a exclusão social – através de uma aprendizagem ao longo da vida, 

origina-se outro tipo de exclusões para com os mais séniores, como seja o direito à 

educação e à cultura” (Veloso, 2004, p. 192). 

As instâncias internacionais reconhecem essa situação e têm chamado a atenção 

para a discriminação de que os séniores têm sido alvo em matéria educativa. Para 

alcançar os objectivos da Década das Nações Unidas Para a Alfabetização, sob o lema 

da Educação para Todos que engloba todas as faixas etárias frequentando ou não a 

escola, os programas de alfabetização devem abranger a totalidade do ciclo de vida. 

“A Alfabetização para Todos concentra o seu foco num espectro de grupos 

prioritários. Entre os grupos prioritários, alguns, em situação de maior desvantagem, 

exigem atenção especial, principalmente as minorias linguísticas e éticas, as populações 

indígenas, os migrantes, os refugiados, as pessoas portadoras de deficiência, os idosos e 

as crianças em idade pré-escolar” (Annan, 2003, p. 56). 

A passagem do plano das intenções às acções tem sido pouco conseguida 

concretamente na situação portuguesa. Pode dizer-se que a política educativa para o 

grupo dos séniores é, na verdade, uma não política pois o estado abstém-se de a 



102 

 

considerar em medidas concretas. “Apesar de cada vez mais serem reconhecidas em 

diferentes instâncias os problemas que afectam os séniores e a necessidade de se intervir 

em diferentes campos, como o educativo, de modo a assegurar e a concretizar os 

direitos das pessoas séniores nessas matérias, ainda não se conseguiu passar das 

declarações de intenções para a concretização de políticas e das respectivas medidas” 

(Veloso, 2004, p. 188). 

A sociedade com os seus grandes desafios, nos seus múltiplos contextos, suscita 

um contínuo reforço das capacidades e competências dos séniores. Nesta perspectiva, a 

educação dos séniores é encarada com um meio privilegiado, para que, “as sociedades 

como os cidadãos possam estimular, dirigir e controlar as mutações estruturais dos 

modos de regulação económicas, políticas e sociais das sociedades. Ela diz respeito, em 

primeiro lugar, à autonomização dos adultos à sua qualificação e à sua capacidade para 

conduzir à mudança” (Bogard, 1991, p. 8). 

O ser humano está continuamente a aprender, sendo a aprendizagem 

simultaneamente um objectivo e uma necessidade. Um objectivo porque as 

circunstâncias da vida assim exigem para que socialmente possa sobreviver. Para que se 

adaptar às mudanças, e para ser, ele o próprio, promotor das suas capacidades, do 

desenvolvimento, das suas competências, do conhecimento e do seu projecto de vida.    

Se falarmos em educação ao longo da vida referimo-nos de alguma forma, 

também, à necessidade de realizarem continuamente aprendizagens que visam o 

enriquecimento dos valores individuais e comunitários. “Não podemos estipular uma 

idade/tempo para a educação e outra para a vida activa/trabalho” (Jacques Delors et al. 

1998, p. 13). 

Aprender a Aprender será a melhor estratégia de participação social na 

perspectiva de que a educação faz parte do próprio projecto vida. Daí que aprender ao 

longo da vida seja uma exigência imposta por uma sociedade em rápida transformação 

como é a actual. Neste sentido os autores acrescentam ainda, que para este processo 

devem contribuir “todas as ocasiões, todos os campos da actividade humana, a fim de 

fazer coincidir a realização pessoal com que a participação na vida em sociedade. E a 

educação de compartimentada no tempo e no espaço torna-se então, uma dimensão da 

própria vida” (idem, 1998, p. 101). 
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Se o conceito de educação ao longo da vida presente no relatório de Jacques 

Delors, surge segundo o mesmo “como condição de desenvolvimento harmonioso e 

continuo da pessoa” (idem, 1998, p. 75) então estamos perante uma concepção de 

educação que valoriza os aspectos éticos, culturais, sociais e educativos de educação, o 

conhecimento de si mesmo e do seu meio, a competência para conviver com os outros, 

para ser cidadão. Tudo isto inclui a educação numa perspectiva flexível, diversificada e 

acessível. Que efectivamente proporcione aprender a aprender, aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos. Permite ainda que sejam os séniores os autores 

das suas escolhas, opções e decisões do seu projecto de vida. 

Reconhece-se, nesta perspectiva que a educação ao longo da vida apresentado no 

relatório supra citado, evidencia a necessidade de viver juntos, nesta aldeia global em 

cada um e em todos, os momentos da existência. Assim também o desenvolvimento dos 

séniores rurais, com uma história própria e a viverem num contexto específico, exige 

mudanças e adaptações constantes, que desafiam a participação e a criatividade dos 

cidadãos e das instituições, na sua aprendizagem ao longo da vida. 

 

4.4  O MEMORANDO SOBRE A APRENDIZAGEM AO LONGO DA 

VIDA 

É durante a presidência portuguesa da UE quando, em Março de 2000, se realiza 

o Conselho de Lisboa, em Santa Maria da Feira, em Junho do mesmo ano, se começa a 

dinamizar e reflexão europeia sobre a aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente 

com a elaboração do Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida. O debate de 

mais de 12 000 pessoas sobre este memorando levou, em 10 de Setembro de 2001, à 

realização da Conferência de Bruxelas que se objectivou na proposta de uma estratégia 

para criar um espaço europeu de Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV, 2000). 

Estes acontecimentos permitiram um ressurgimento da importância do capital 

humano, sendo o conceito de ALV definido como: “actividade útil realizada de maneira 

contínua com o objectivo de melhorar qualificações, os conhecimentos e as atitudes” 

(Memorando ALV, 2000, p. 3). 

O Memorando sobre a ALV abre um vasto campo de debate para a sua 

concretização, em torno de seis mensagens – chave: “novas competências fundamentais, 

para uma participação sólida na sociedade do conhecimento: Investimento crescente nos 
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recursos humanos; Inovação no ensino e na aprendizagem; Valorização de 

aprendizagem, nomeadamente no quadro de aprendizagem não formal e informal; 

Orientação e informação sobre a oferta de formação, para todas as idades” (idem, 2000, 

p. 4).  

No entanto, e valorizando a importância das aprendizagens feitas, não apenas em 

contextos formais, mas também não-formais, pode-se reafirmar que a “educação e 

formação ao longo da vida cobrem qualquer actividade de aprendizagem deliberada, 

formal e informal, realizada sobre a base continua de melhorar os conhecimentos, as 

competências e atitudes” (idem, 2000, p. 3). 

A necessidade de aprender ao longo da vida surge de uma realidade social mais 

complexa. Face a este panorama abre-se uma reflexão e debate sobre o Memorando da 

ALV, que aporta um novo conceito de Aprendizagem atribuindo-lhe uma dimensão 

integral. Esta está patente no âmbito da comunicação final da Comissão Europeia sob o 

título “Fazer do Espaço Europeu uma realidade de Aprendizagem ao Longo da Vida, 

onde está definida que toda a actividade de aprendizagem realizada ao longo da vida 

com o objectivo de melhorar os conhecimentos, as competências e as atitudes numa 

perspectiva pessoal, cívica e social” (idem, 2000, p. 3). 

A responsabilidade partilhada entre estados membros, instituições europeias, 

parceiros sociais autoridades regionais e locais, organizações, associações, US e grupos 

da sociedade civil, constituirá a chave do sucesso relativamente à aprendizagem ao 

longo da vida. 

Sendo que, “as pessoas são o principal trunfo da Europa e deverão constituir o 

ponto de referência das políticas da União, os sistemas de educação e formação deverão 

adaptar-se às novas realidades do Séc. XXI onde a aprendizagem ao longo da vida é 

uma política essencial para o desenvolvimento da cidadania, da coesão social” (idem, 

2000, p. 5). 

Uma estratégia de ALV implicará não só, que a aprendizagem se enraíze na vida 

adulta, enquanto processo de aquisição de conhecimentos contínuo e ininterrupto, mas 

que este decorra em todas as etapas.  

Este conceito deverá ser considerado simultaneamente com uma teoria e prática, 

na medida em que se garanta cada vez mais uma aprendizagem continuada, com mais e 

maior exigência. “Aprender já não é um processo situado e finalizado no tempo, 
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tornando-se numa necessidade vital de acompanhar o indivíduo durante todo o seu 

percurso de vida” (Trigo, 2000, p. 15). Deve acompanhar o sénior no espaço e no 

tempo, adquirindo e actualizando competências para fazer face aos desafios que se lhe 

colocam. 

CAPÍTULO 5  

 

5. EM TORNO DO CONCEITO DE COMPETÊNCIA 

O conceito de competência é bastante complexo agregado a um conjunto de 

noções e problemáticas, que nem sempre o tornaram de definição consensual. No 

entanto na procura de encontrar respostas aos novos desafios as US tomam em mãos o 

desenvolvimento de novas competências que contemplem o desenvolvimento sénior. 

No contexto deste estudo, tomamos como um dos objectivos compreender os diversos 

sentidos desta problemática pois, para além da polissemia apresentada por este 

constructo, também em termos de abordagens teóricas este se apresenta de uma grande 

diversidade. 

O termo competência designa no sentido genérico a “capacidade para apreciar 

ou resolver qualquer assunto” (Séguier, 1976, p. 271), conferindo autonomia e 

responsabilidade para o exercício de uma determinada acção. Tal que implica um 

“saber-fazer” mas também o “saber estar” e “o saber ser”. Abordada de diversas formas, 

a noção de competência sofreu a influência de diversas correntes de pensamento, que 

nem sempre primaram pela consensualidade, pois apresentam muitas divergências. Não 

é estranho, pois, que também no campo educativo, social e cultural este conceito se 

tenha revestido, de alguma ambiguidade. 

 A sociedade contemporânea, caracterizada por um conjunto de profundas 

alterações a diferentes níveis, e grande variedade de acontecimentos imprevisíveis, 

coloca-se, mais do que outrora, a necessidade de (re-) construir uma nova relação do 

sénior com o mundo. 

Enquanto desafio essencial, a construção de competências, na sua multiplicidade 

de sentidos, constitui foco de análise neste estudo. Tendo em conta as influências 

fornecidas por alguns domínios da ciência e perspectivada num processo de diversidade, 

integração e combinação de diferentes saberes que importa conhecer e saber da sua 

influência neste processo de aprendizagem ao longo da vida dos séniores. 
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Numa abordagem pluridisciplinar, a psicologia vem trazer ao conceito de 

competência uma influência marcada pelas diversas correntes de pensamento que a 

sustentam. Numa vertente mais behaviorista, a competência é transmitida de uma noção 

mais positivista da realidade, com a valorização marcadamente mais objectiva e 

observável. A competência é definida numa visão redutora da realidade em que é 

potenciado o que é observável ao nível de uma situação – a ênfase é colocada no 

resultado e é evidenciada pelo desempenho do sénior. 

Sem uma visão integradora, esta consideração mais comportamentalista valoriza 

a competência como o somatório de diversos comportamentos, não considerando a 

interacção entra as partes que podem levar a uma transformação. A ênfase no produto 

final, minimiza a consideração do conceito nas suas dimensões cognitiva, relacional e 

sócio - afectiva, igualmente importantes para a sua compreensão. 

Considerando-se a aprendizagem enquanto processo dinâmico, centrado no 

sujeito em interacção com o meio, e considerando um patamar mais abrangente ao nível 

do desenvolvimento humano, a abordagem humanista valoriza as potencialidades do 

sujeito que levam a uma valorização da sua subjectividade. Nesta corrente, o sénior é 

considerado como um todo, global, tornando-se a aprendizagem num processo 

integrativo, no qual a experiência tem um papel preponderante. Existe, neste caso, uma 

triangulação das dimensões cognitiva, relacional e afectiva com consequências na 

transformação do próprio conhecimento, comportamento, escolhas, atitudes e 

personalidades (Pires, 2002, p. 78). 

Numa vertente mais construtiva, a competência é encarada, enquanto 

“capacidade de agir eficazmente num tipo definido de situações; capacidade que se 

apoia sobre os conhecimentos mas que não se reduz a isso, pois para fazer face a uma 

situação (...) há que ter em atenção a diversidade de recursos cognitivos 

complementares” (Perrenoud, 1998, p. 7). Este autor defende a implicação de uma 

passagem à acção de um conjunto de “recursos cognitivos”, que incluem os 

conhecimentos que o sénior construiu ao longo da vida, através da experiência e da 

formação. 

Na interligação dos conceitos de competência e desempenho (performance), “a 

performance é a uma acção situada, datada e observável. A competência é o que 

sustenta a performance, uma qualidade mais durável do sujeito e inobservável como tal” 

(Perrenoud, 2002, p. 103). A formação dos esquemas de mobilização de conhecimentos 
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do sénior é inseparável da construção de competências na medida em que estes se 

desenvolvem e constroem em função da experiência e prática associadas a uma “postura 

reflexiva” - vivenciar e analisar experiências são base da construção de competências. 

Enquanto construção dinâmica, “considera a competência como algo que vai 

sendo transformado e actualizado através de novos conhecimentos e experiências, numa 

dimensão que vai para além do individual e se constrói igualmente através da cultura” 

(Le Boterf, 2003, p. 78). 

Na perspectiva das Ciências da Educação o conceito de competência é 

considerado como parte integrante do processo de desenvolvimento do sénior na medida 

em que se “adquirem, desenvolvem e actualizam ao longo da vida, através de processos 

de aprendizagem que ocorrem numa multiplicidade de contextos e contribuem para a 

construção de identidades pessoais e sociais” (Pires, 2002, p. 240). Neste sentido, é 

dado ênfase aos fenómenos que ocorrem entre o sénior e o meio social e educativo, 

estando a preocupação centrada não apenas no sénior que aprende, mas também nos 

objectivos a atingir, para fazer face aos desafios que se lhe colocam. 

O “saber-fazer” designa todo o conjunto de saberes que, ora adquiridos 

formalmente pelo sénior ora adquiridos a partir da sua experiência de vida e permitem 

que este não se reduza a uma acção mecânica, inconsciente mas à possibilidade de 

intervir fazendo.  

O “saber-saber” tem como suporte um vasto campo de saberes e “saber-saber”, 

que se joga dialecticamente para que a acção não se torne desadequada ou obsoleta.  

O “saber-agir” significa a compreensão da situação como um todo, permitindo o 

distanciamento necessário relativamente à própria acção, para que esta possa ser 

analisada criticamente, articulando o seu “como”, com o seu “porquê” e o seu “para 

quê”. 

Tendo em conta que a competência pode ser desenvolvida no sénior em contexto 

de vida, é necessário ainda ter em conta o “saber ser”. Este, embora difícil de definir 

aponta no sentido de uma qualificação social, como parte integrante de um agir 

interagindo denominado competente, num dado contexto. 

A US, considerada enquanto campo específico nas Ciências da Educação 

estabelece um elo com a noção de competência muito particular especialmente no 

âmbito da socialização. A educação de séniores implica uma concepção das suas 
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aprendizagens por referência ao seu percurso de vida, à sua experiência e à sua postura 

intelectual e emocional de actor social. 

Enquanto “construção social, que se reveste de significados cultural e 

socialmente construídos” (Pires, 2002, p. 241), o conceito de competência põe em 

evidência três conceitos partilhados com o campo da educação: autonomia, participação 

e responsabilidade.  

A competência entendida como capacidade para agir/participar terá que 

forçosamente implicar um elevado grau de autonomia. Ser autónomo implica, 

justamente, agir/participar por iniciativa própria, assumir o risco das suas acções não se 

podendo separar esta capacidade de responsabilidade que qualquer acto da liberdade do 

sénior. Deste modo, “os séniores têm a responsabilidade individual de se manterem 

informados através do envolvimento em actividades nas respectivas comunidades, e 

fazerem um esforço de adaptação à mudança e de correrem o risco inerente à 

aprendizagem” (GGCAP Idosas, 2009, p. 72).   

 

5.1  DA VIVÊNCIA À COMPETÊNCIA E À OPORTUNIDADE 

A competência é um saber em acção. Considerada enquanto testemunho 

indispensável a competência e indissociável de um saber anterior. Estes saberes são 

constituídos por um conjunto de conhecimentos que se combinam para dar resposta, às 

necessidades de uma determinada situação, num determinado momento e num 

determinado contexto. 

O modelo de competência não desconsidera o valor do diploma enquanto 

validador de saberes, no entanto vai mais além deste ao defender “o conjunto de saberes 

que dão um lugar preponderante ao saber - ser e ao investimento psicológico do sujeito” 

(Dugué, 1999, p. 10). Torna-se então importante, no processo de aquisição e 

desenvolvimento de competências, saber se as competências que são adquiridas pelos 

séniores na US influenciam e reforçam a sua participação. 

Deste modo, “a competência aparece como um novo dado, mais próximo da 

acção, na medida em que se refere não aos conhecimentos e habilidades que se estima 

que o indivíduo possua através da sua qualificação, mas à sua utilização numa situação 

precisa e única, nomeadamente face ao aleatório no quotidiano” (idem, 1999, p. 16). 
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Passa-se de uma lógica de “ter”, ter um saber para uma lógica de “ser” ser 

autónomo, responsável, competente, reconhecido e participativo proporcionando 

autodeterminação e auto-realização com liberdade. 

Assim no dia-a-dia o sénior, não deverá ser visto apenas como consumidor de 

saberes, treinando competências, mas também produtor dessas mesmas competências.  

O sénior deixa de ser “uma peça de engrenagem” e passa a ser um individuo 

com características próprias, as quais deve mobilizar para poder dar uma resposta mais 

adequada e eficaz aos desafios que vão surgindo tendo em conta as suas convicções, os 

seus desejos e seus interesses. Há cada vez mais um apelo à mobilização psicológica do 

sénior e já não simplesmente aos seus conhecimentos; para se ser reconhecido como 

competente, cidadão de direito já não basta possuir saberes é necessário mobilizar-se na 

adaptação à mudança, que tal participação exige.  

Cada sénior possui um “saber ser” que lhe é exclusivo e que se exterioriza nas 

relações sociais. Em virtude dos diferentes estatutos e papéis que cada sénior 

necessariamente desempenha nos seus contextos sociais, podemos designar o “saber - 

ser” de “qualificação social adequada para”, expressão que nos garante uma ligação à 

acção concreta e contextualizada. 

A competência emerge sempre num contexto, o qual não é inócuo, ao 

desempenho competente. Assim, além da trilogia dinâmica: “saber-saber”, “saber-fazer” 

e “saber-ser”, devemos ainda considerar uma rede conceptual, da qual se destaca o 

querer e o poder agir e/ou reagir a uma determinada situação. O “querer agir” refere-se à 

motivação e ao envolvimento pessoal do sénior, indispensável a um desempenho 

competente enquanto o “poder agir” remete-nos para a existência de um contexto, de 

uma qualquer organização que permite ao sénior a possibilidade de tomar decisões, 

assumindo responsabilidades gerindo controladamente os riscos, podendo partilhar com 

ele, toda esta dinâmica.   

Como temos vindo a referir, a competência é uma noção plural, abarcando em si 

todo um conjunto de “competências” como autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

adaptabilidade, criatividade e transferibilidade. Este grupo de competências emerge na 

“acção competente”, numa correlação múltipla, onde estas actuam como fios que se vão 

tecendo, pelo sénior que vive e que um ser em situação. Cada situação é sempre nova e, 
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por isso, o sénior terá que mobilizar os recursos de que dispõe, doseando-os de forma, a 

que, a acção se torne o mais competente possível. 

O modelo de competência remete-nos para uma noção de “Homem livre e 

responsável” pelas suas acções. Tudo se passa como se o indivíduo fosse o empresário 

das suas próprias competências, abrindo caminho para uma acção mais justa, mais livre, 

mais participativa e mais motivante para os séniores. O sénior enquanto gestor das suas 

competências, tem que exercer o seu poder de escolha e de decisão sobre as 

competências a desenvolver. 

Num contexto de interligação, aprendizagem/competência, estas surgem na 

relação social, embora a competência aponte para uma articulação dos conhecimentos e 

capacidades que são mobilizados pelo sénior num maior apelo à dimensão individual, 

mobilizadora de capacidades criativas e acolhendo a competência com um carácter de 

imprevisibilidade, que se joga na subjectividade do sénior. 

O saber não é um factor isolado e único para a determinação da competência, 

existem outras capacidades criativas e participativas que devem ser mobilizadas para 

fazer face à realidade do sénior. Deste modo, “quando as pessoas, de idade avançada, 

têm de se preparar financeiramente e socialmente para esta fase da vida, referem 

igualmente que carecem de competências necessárias para o conseguir” (Hoff, 2009, p. 

268). 

 

5.2  A COMPETÊNCIA COMO TRILOGIA: SABER FAZER, SABER 

SER, SABER SABER  

O conceito de competência enquanto, “capacidade de pôr em prática numa 

determinada situação, um conjunto de conhecimentos, de comportamentos, de 

capacidades e de atitudes que podem ser decomponíveis em saberes (saber), saberes 

fazer e saberes ser ou estar (Pires, 2002, p. 263). 

Esta abordagem coloca em evidência três níveis de composição de uma 

actividade que, embora distintos, se encontram interligados: área cognitiva 

(conhecimentos), psico-motora (acção) e afectivo-relacional (atitudes e valores). 

O “saber fazer” permite a execução imediata de uma tarefa, a partir de um 

reportório de procedimentos disponíveis (Pires, 2002, p. 269). Mais do que a própria 
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acção, o “saber fazer” implica um conjunto de saberes de outra natureza, adquiridos 

formalmente pelo próprio sénior, ou existentes a partir da sua experiência de vida. É o 

sentido que dá à acção que evita que esta seja meramente mecânica, inconsciente e 

desprovida de sentido quanto aos seus métodos e objectivos.  

Encontramos associado ao “saber fazer”, o “saber saber” que surge como o 

suporte que “dá sentido” à acção e permite a compreensão da tarefa como um todo, 

numa perspectiva mais cognitiva de consciência e reflexão, articulada com o seu como, 

porquê e para quê (Pires, 2002, p. 263). 

Mais recentemente, o conceito de “saber ser” veio pôr em evidência a motivação 

e envolvimento pessoal do sénior, na acção. Enquanto “qualificação social”. Esta noção 

refere que, “se a competência é entendida como a capacidade de realizar uma acção, 

numa dada situação, em função de parâmetros e de um fim, então o “saber ser”, por 

definição, porque é imputável ao indivíduo independentemente da situação, parece 

dificilmente aceitável enquanto elemento da competência e ainda muito menos como 

competência em si” (Sultzer, 1999, como citado em Pires, 2002, p. 264). 

O “saber ser” aponta para uma relação social que se objectiva na exclusividade 

de cada sénior, face aos estatutos e papéis que este desempenha nos diferentes contextos 

sociais em que se insere e ainda em função dos seus interesses. 

Surgindo num determinado contexto, a competência associa dois conceitos que 

emergem da especificidade de qualquer situação considerada: transferibilidade e 

transversalidade. 

A transferibilidade é definida enquanto a utilização de determinados, recursos 

por parte do sénior, em contextos diferentes daqueles para os quais estavam 

intencionalmente adequados. Como, transferir recursos é gerir competências, 

constituindo uma apropriação pessoal e criativa dos adquiridos (Almeida, 2003, p. 19). 

A transferibilidade, com processo inerente às competências, pressupõe que estas são 

tanto mais transferíveis, quanto mais transversais forem pois, neste caso, a sua 

aplicabilidade será mais abrangente. 

Enquanto processo dinâmico, “ser competente” implica também um “tornar-se 

competente”, em que a mobilização de competências deve ser também considerada 

como momento de experiência e aprendizagem que se transformam “e passam a 
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constituir-se como novos recursos que poderão ser aplicados em novas situações” 

(Acoforado, 2001, p. 43). 

Enquanto processo ilimitado de aprendizagem, a competência permite um leque 

de possibilidades muito amplo ao sénior e a transferibilidade permite a mobilização de 

recursos, ampliando o seu campo e optimizando a sua acção. 

No âmbito da sua complementaridade, o conceito de transversalidade facilita a 

transferibilidade, da mesma forma que a transferibilidade opera no sentido de ampliar a 

transversalidade dos saberes. A transferibilidade não significa aplicação directa de 

conhecimentos ou saberes, mas a presença de factores como: adaptabilidade, 

flexibilidade e criatividade do sénior. 

Numa abordagem sistémica do conceito de competência, o carácter dinâmico 

abrangente e global da articulação entre os três factores citados suporta-se na interacção 

que é estabelecida entre o sénior e o meio em que este se encontra inserido. 

Este conceito de competência encontra-se rodeado por uma realidade dinâmica, 

não constituindo um estado em si, mas antes um processo em que se articulam múltiplos 

recursos. A competência não pode ser reduzida a um conjunto de saberes ou saberes-

fazer visto que esta não reside apenas nos recursos a mobilizar, mas na forma como os 

recursos são mobilizados. 

Muito mais do que a agregação de saberes, a competência implica a capacidade 

de integrar uma diversidade e heterogeneidade desses saberes, implicando a capacidade 

de seleccionar, organizar os elementos necessários à consecução de uma actividade ou 

resolução de um problema. Embora seja inegável que é na acção que se manifesta a 

competência e que esta se torna pertinente para a sua manutenção e desenvolvimento. É, 

porém, necessário ter em conta que o contexto delimita a sua finalização e 

contextualização. 

         No desempenho de determinada tarefa falar de competência é sempre falar 

de um sénior, num determinado contexto. Associado à competência, (Le Boterf, 1995), 

considera factores como a intencionalidade e a motivação do sénior, que influenciam o 

significado construído por este, face a uma situação. Este aspecto encontra-se articulado 

com a imagem que o sénior constrói de si ao longo da sua experiência, considerando o 

seu sistema de valores, o seu meio de origem e a própria cultura. 
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Ao mobilizar os recursos pessoais necessários a uma determinada situação, o 

sénior supõe ter confiança na sua existência, na capacidade de os utilizar eficazmente e 

no seu potencial de evolução (Le Boterf, 1995, p. 27). O “querer” e a responsabilização 

do sénior pelas suas decisões, pelas suas tomadas de iniciativa vão mobilizar 

componentes, com o intuito de lhe atribuírem o poder da “ intervenção. É preciso 

querer, para poder mobilizar-se, querer agir e “saber agir”. 

Na problemática da competência está implícito não apenas o “ser competente”, 

mas a acção com competência, o que pressupõe uma mobilização e combinação de 

recursos com vista a um determinado objectivo. Ligado à questão do “ser competente”, 

não está apenas o resultado obtido e observável, mas também a compreensão das razões 

que levam o sénior a agir de determinada forma. Na sua concepção individual, a 

competência encontra-se desprovida da sua definição generalista, visto ser este ser um 

constructo que se operacionaliza na relação, pondo na sua dimensão colectiva o 

confronto entre os saberes-fazer individuais, que modificam e ultrapassam a soma das 

partes. 

Le Boterf, em 1999, introduz o conceito de “engenharia das competências”, no 

sentido em que, ser competitivo, não é apenas uma questão de tempo e dinheiro, mas 

também de inovação, iniciativa e da própria motivação. 

Numa abordagem sistémica, os séniores, não podem ser considerados como 

simples objectos de uma planificação (Le Boterf, 1999, p. 361), devendo assumir-se 

enquanto agente de uma organização, como parceiro ou coactor do processo de 

engenharia. No contexto social actual, fazer face aos acontecimentos imprevistos, 

elaborando e executando respostas apropriadas constitui um trunfo que embora não 

suficiente se mostra importante. 

O sénior passa a ser considerado como empresário das suas competências ao 

combinar e mobilizar os seus recursos disponíveis e socorrendo-se daqueles que possam 

advir do meio envolvente, no sentido de desenvolver estratégias pertinentes face a um 

problema que necessita de ser solucionado. 

A capacidade de articular um “saber combinatório” em que o sénior seja capaz 

de construir a tempo competências pertinentes para fazer face a situações cada vez mais 

complexas, pressupõe que não exista uma maneira única de resolver um problema com 

competência. Os próprios programas não devem assentar num perfil comportamental 
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determinante, onde não seja possível aos séniores utilizar os seus recursos, num 

contexto e tempo determinados. 

A competência, que é um processo combinatório, das competências produzidas 

ao longo do tempo e a sua aplicação nos diferentes contextos em que as mesmas são 

solicitadadas sendo que: “as competências são, de facto, as actividades, ou as acções 

realizadas com competência (...) o que existe são as pessoas, equipas ou as organizações 

que agirão com mais, ou menos, competência” (Le Boterf, 1998, p. 144). 

Deste modo, “é fundamental para o sénior ocupar-se exercitando competências 

prévias, numa optimização de desempenho e atingindo por essa via um envelhecimento 

bem-sucedido” (Paul & Fonseca, 2005, p. 148). 

 

5.3  A CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIA(S) 

Se como se tem vindo a afirmar, o conceito de competência constitui um 

conjunto de recursos que confere ao sénior capacidade para agir em determinados 

contextos, integrando as componentes de um saber mais teórico “saber-saber”, um 

“saber-fazer” e um “saber ser”, indissociáveis da vontade, da autonomia, da 

responsabilidade, da flexibilidade, da capacidade de resolução de problemas, da 

adaptabilidade, da criatividade e do dinamismo do próprio sénior, impõe-se a aplicação 

de planos e programas que permitam que tal ocorra. 

Cada vez se torna mais frequente, a definição da relação com a sociedade e a 

US. Em termos de aprendizagem através das experiências de vida do sénior, procurando 

um sentido para as vivências efectuadas nos diferentes contextos. Este novo tipo de 

relações pretende substituir o crescente empobrecimento das actividades ou a 

superespecialização através da “mobilização de uma energia emocional que permite a 

construção de uma identidade pessoal e social em que a noção de papel, função e 

estatuto permanecem mas são reconfiguradas por um novo modelo de acção” 

(Toupin,1998, p. 45). 

O conceito de competência pode se concebido de modo: objectivo, estratégico, 

subjectivo e axiológico. Esta tipologia permite uma compreensão da competência no 

sentido em que esta se “encontra dotada de um “poder agir” num determinado contexto” 

(Toupin, 1998). Como também é defendida nos trabalhos de Le Boterf (2003). 
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O modo objectivo é o mais conhecido e mais utilizado. Coloca como principio o 

facto, da competência poder ser definida independentemente dos séniores, a partir das 

exigências necessárias para o desempenho de uma actividade, função ou papel social. A 

competência é julgada a partir de um resultado. Neste caso interessa-se essencialmente 

pelo “saber agir”, tornando-se num grande consumidor de saberes. 

O modo estratégico de construção de competências apela ao ambiente externo, 

diferenciando-se da primeira tipologia de pendor generalista, na medida em que tem em 

conta a actividade intencional, enquanto pressuposto importante do contexto, onde 

mobilizamos a(s) nossa(s) competência(s). Balizada pelas escolhas colectivas e por 

intenções estratégicas, a competência assume-se como um processo dinâmico que varia 

de acordo com a adaptabilidade do sénior às possíveis solicitações do meio. Partindo do 

princípio da competência considerada enquanto processo, o modo estratégico considera 

o contexto no “poder de agir”, enquanto sucessão de estados em que devem ser 

considerados os saberes adquiridos ao longo do tempo. 

O modo subjectivo encontra-se mais voltado para a expressão da realização do 

potencial interno do sénior, ou seja, o “poder agir” no contexto. Processo contínuo, que 

exprime o carácter singular de toda a vivência, o seu carácter motivacional onde 

predomina o sentido por si só e é feito apelo à acção reflexiva – “a competência afirma-

se como a capacidade de julgar as acções através das suas consequências” (Toupin, 

1998; p. 46). Assim que o sénior detecta consequências improdutivas das suas 

intervenções, erros ou falhas, desencadeia um processo de colocar em questão os seus 

saberes e talentos, duvidando dos seus modelos de acção, criando ou recriando algumas 

das variáveis da sua actividade ou tendo em relação às mesmas o sentimento de fuga e 

de abandono. Esta competência permite construir uma identidade social de grupo que 

valoriza o desenvolvimento de um sentimento de pertença, adulterando, em alguns 

casos a sua identidade pessoal. 

O quarto modo considerado na tipologia de Toupin é o axiológico, ou seja, 

orientado para o desenvolvimento do potencial do sénior. Esse potencial é de essência 

cognitiva, descentralizada e, neste sentido, passível de ser avaliado. Dá lugar a formas 

de reconhecimento social, na medida em que coloca em questão orientações, 

preferências, valores do sénior que vão enquadrar as suas decisões, quanto às 

competências a privilegiar na acção. 
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A competência, assim definida como um “saber agir”, face aos problemas, é 

analisada pelos modelos de comportamento/resolução de problemas, e implica o 

estabelecimento, para um dado problema, de um referencial de possíveis soluções que 

vão permitir reflectir o “saber agir”. 

Se cada um dos quatro modos de construção de competências se reveste de 

pertinência e legitimidade próprias, são visíveis as suas fragilidades na medida em que 

se encerram sobre si mesmas, opondo-se, muitas vezes, ao axiológico. Contraria de 

igual modo, o modelo estratégico na sua definição, como sendo demasiado funcional e 

utilitarista. O modelo objectivo baseia-se nos programas fortemente institucionalizados, 

não se adaptando a actividades mais individualizadas defendidas pelo modelo 

subjectivo e orientado para a realização do sénior através dos seus múltiplos contextos 

de aprendizagem. Este modelo objectivo dificilmente tomará em linha de conta, as 

capacidades não reconhecidas pela via dos diplomas. 

O modo de construção de competências dominados de “saber agir” dispõe de 

uma base vivencial e institucional mantida e desenvolvida, que tende a ocupar um 

espaço de referência, mais comummente aceite bem como modos dominados pelo 

“saber agir”, fazendo apelo ao provisório, ao subjectivo, à singularidade e justificando 

constantemente a defesa da sua existência. 

 

5.4  CAMINHOS DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA(S) 

Wittorski (1998) refere-se ao mecanismo de desenvolvimento das competências 

na sua diversidade. Segundo o autor, a preocupação do seu estudo tem a ver, 

especificamente, com a “teorização das competências mais pela caracterização do 

processo do que pelo produto”, articulando o contributo das ciências cognitivas e das 

ciências da acção criando um quadro que tem como finalidade a compreensão dos 

processos de desenvolvimento das competências. 

A necessidade e interesse, em volta do processo da emergência e 

desenvolvimento da própria competência, encontram-se justificados, na procura de uma 

definição que, embora não existindo com um efeito teoricamente estabilizado, permite 

definir os seus atributos. Segundo o autor, a noção de competência situa-se na 

intersecção de três campos: campo da socialização/biografia, campo da experiência 
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pessoal e campo da formação. A produção e transformação das competências faz-se 

nestes três campos. 

Wittorski (1998) defende que a competência se constrói no interior do próprio 

indivíduo, por referência à combinação de cinco factores, articulados em três níveis: 

individual ou grupal (micro), ambiente social (intermédio), organização ou sociedade 

(macro). Estes três níveis articulam as cinco componentes de produção e transformação 

das competências: 

Componente cognitiva: constituída pelos saberes, conhecimentos adquiridos em 

formação, teorias implícitas da personalidade do sénior e pela representação e 

sentimento que o próprio tem da situação. No que se refere à competência, este último 

elemento torna-se de extrema importância, pois a maneira como o sénior pode e quer 

agir depende da leitura que faz da própria situação. 

Componente afectiva: a capacidade e disponibilidade, que o sénior tem para agir 

estão dependentes da imagem, que este faz de si; o investimento afectivo na acção e o 

seu envolvimento e motivação. 

Componente social: com uma vertente de reconhecimento da prática do sénior 

pelo grupo. Tal não se insere numa lógica de formalidade, mas na relação com os 

outros. O sujeito tem um feedback da avaliação que os outros fazem de si, numa espécie 

de reconhecimento informal das suas competências, no seio do grupo. 

Componente cultural: comporta a forma como, a nível macro, a cultura, a 

organização e a sociedade em geral compreende e valoriza determinadas competências. 

Componente axiológica: remete-nos para o aspecto mais visível da competência; 

surge como resultado de todas as outras e apela directamente para o produto que se 

torna objecto de uma avaliação social mais abrangente. 

Mobilizadas e combinadas a nível micro, estas cinco componentes sofrem a 

influência do nível intermédio e macro. 

Neste sentido, os processos de desenvolvimento de competências remetem-nos 

muito mais para uma “lógica da acção” do que propriamente para o resultado. 

Acolhendo em si a intersubjectividade, a negociação e a competência é muito mais do 

que a avaliação dos resultados, muito mais abrangente que a performance, desempenho 

ou produto final. 
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Pensar em competência é considerar um contínuo de saberes produzidos na 

acção, na reflexão sobre essa acção levando a uma mudança que produz novas 

disposições para agir. É ter em conta que os saberes adquiridos pela aprendizagem, que 

podem potenciar a eficácia da acção. 

O modelo de desenvolvimento de competências de Wittorski compreende cinco 

processos/vias de desenvolvimento distintas, com dinâmicas próprias: 

- Modelo de formação em situação de acção/aprendizagem na acção: produzem-

se novas competências quando o sénior se confronta com novas situações, através de 

processos de tentativa/erro. Através da acção, o sénior adquire competências que levam 

a situações de rotina com tendência a tornarem-se específicas. 

- Formação em alternância: numa lógica de “reflexão e acção” este processo 

prevê a articulação entre a transmissão de saberes teóricos e a produção de 

competências na acção. Face a novas situações e através de um processo de combinação 

entre acção e reflexão sobre a acção, o sénior integra uma estratégia de ensaio e erro 

através de uma postura reflexiva. 

- Análise prática: numa reflexão retrospectiva sobre a acção, o sénior formaliza 

as competências implícitas produzidas na acção e transforma-as em saberes de acção 

numa lógica de “reflexão sobre a acção”. 

- Definição de novas práticas em antecipação: numa lógica de “reflexão para a 

acção”, o sénior antecipa novas práticas, através de “grupos de resolução de problemas” 

ou “grupos de progresso” para serem posteriormente reinvestidas na acção. 

- Formação inicial: integração de saberes teóricos adquiridos pela formação que 

irão alimentar as capacidades e que se transformarão em competências segundo os 

contextos de utilização numa lógica de “integração/assimilação”. O sénior adquiriu 

saberes através da formação que poderá posteriormente investir em futuras situações.  

Esta tipologia avançada por Wittorski distingue processos de produção de 

competências individuais, colectivas ou partilhadas. Considera que as competências 

individuais se constroem e mobilizam sozinhas, em articulação com as características 

físicas do meio e encontram-se na base das competências partilhadas, que não são mais, 

do que, competências individuais socializadas. Quanto às competências colectivas, são 

inéditas, não resultando de competências pré-existentes. 
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A adaptação de competências é um fenómeno, que implica apenas a adaptação 

dos modelos existentes, sem pôr em causa esses mesmos modelos, que advêm da acção 

habitual, enquanto, que a transformação de competências põe em causa os modelos 

habituais de acção, porque se trata de uma situação nova e desconhecida. 

A transferência de competências é questionada pelo autor, na medida em que “a 

competência é sempre uma produção inédita numa situação particular, o que se transfere 

não é possivelmente de ordem da competência, mas da capacidade, que é 

descontextualizada” (Wittorki, 1998, p. 59). 

Aquilo que é definido enquanto transferência de competências é, segundo o 

autor, o próprio processo de desenvolvimento da competência. 

Para Leboyer (1996) o desenvolvimento das competências comporta três níveis: 

a) Sistema de ensino (antes da vida activa); b) Formação (decurso da vida activa); c) 

Experiência (exercício da actividade social). 

Numa perspectiva das US a vertente de desenvolvimento de competências 

adquire uma maior importância, pois a mobilidade e passagem por várias situações de 

aprendizagem e novas experiências fornece ocasiões de desenvolvimento individual. Os 

factores de: dificuldade, responsabilidade e desafio à aprendizagem numa determinada 

situação permitem o desenvolvimento de comportamentos e o aparecimento de 

resultados que estão dependentes, não apenas da situação e de factores relativos do 

sénior, mas também da utilização que faz dessa informação. 

Enquanto em situação, o sénior pensa, sente, age e aprende e cada um destes 

conceitos é utilizado de acordo com cada situação e a forma específica de tornar a acção 

o mais “competente possível”. Também a percepção tem um papel fundamental neste 

domínio, na medida em que influência o sentido que é dado a cada situação, tornando a 

competência num conceito múltiplo e dinâmico. 

 

5.5  O MODELO DE COMPETÊNCIA SEGUNDO ZARIFIAN  

O modelo de competência, defendido por (Zarifian, 2003), surge como resposta 

a um mundo em constante mutação e permanente desenvolvimento; com a necessidade 

de ocupar os espaços de indeterminação. 
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A ideia central defendida por este autor é a da possibilidade que é proporcionada 

ao sénior de se implicar, subjectivamente, na acção, ou seja, a acção assume-se como o 

resultado do pensamento e actuação do sénior. 

A competência é definida enquanto, “a utilização dos recursos na prática, 

solicitando por parte do indivíduo a necessidade de associar o poder de decisão, a 

inteligibilidade e responsabilidade perante os actos” (Zarifian, 2003, p. 36), 

manifestando-se relativamente a algo. 

Segundo o autor o modelo de competência apresenta dois desafios: por um lado, 

a reapropriação da situação pelo sénior e, por outro, de certa forma complementar, a 

passagem da autonomia à iniciativa. A autonomia pode ser definida enquanto “agir por 

si mesmo, resolver por si mesmo e iniciativa assumida como a competência em si 

mesma, em acção, a implicação do sujeito, não em relação a regras, mas em relação a 

um horizonte de efeitos, aqueles que a iniciativa singular provoca” (Zarifian, 2003, p. 

80). 

A competência, não é mais do que a capacidade individual do sénior para a 

“articulação, mobilização e colocação em acção dos valores, habilidades, atitudes e 

conhecimentos necessários para o desempenho eficiente e eficaz das actividades” 

(Zarifian, 2003, p. 80), ou seja, a capacidade pessoal de articular os saberes inerentes a 

situações concretas, entendida enquanto saber operativo, dinâmico e flexível. 

(Zarifian, 2003, p. 82) defende a existência de três elementos complementares 

para a definição de competência: 

 Tomada de iniciativa e responsabilidade do individuo em situações com 

as quais se confronta; A responsabilidade é um conceito associado à iniciativa, na 

medida em que o individuo é responsabilizado pelos seus actos face aos problemas e 

eventos que enfrenta no seu dia-a-dia. A tomada de iniciativa é o “cume do exercício da 

competência” enquanto, que, o assumir da responsabilidade constitui o seu quadro de 

referência. 

A inteligência prática das situações, que se apoia em conhecimentos adquiridos e 

os transforma, á medida que a diversidade das situações aumenta, integra; a faculdade 

de mobilizar redes de actores em volta das mesmas situações, de compartilhar desafios, 

de assumir áreas de responsabilidade. 
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Este modelo também defende que a “comunicação heterogénea” é factor de 

enriquecimento do próprio sénior, na medida em que, o conhecimento do outro e dos 

seus pontos de vista, constitui uma mais-valia, em termos da própria actuação do sénior. 

Não é só formalmente que o sénior adquire competências e conhecimentos, mas todo o 

universo das aprendizagens formais e não formais que se constituem como recursos, na 

sua construção. Os saberes serão o resultado de uma articulação entre a dimensão 

colectiva e individual, consideradas na sua complementaridade. 

Também Aubrun e Orafiamma (1990, pp. 35-45), ao longo dos trabalhos 

desenvolvidos, das chamadas “competências de 3ª geração” propõem cinco grandes 

categorias de saberes que suportam o surgimento destas competências e que, pela sua 

abrangência, implicam a mobilização de uma variedade de saberes de natureza: 

Competências técnicas 

Com características marcadamente redutoras e estereotipadas. Situam-se numa 

linha comportamental e visam a eficácia imediata. Não têm em conta a complexidade 

das situações reais incidindo, preferencialmente, na mudança de comportamento e não 

propriamente na mudança de atitudes; 

Métodos e estratégias cognitivas 

São de dimensão amplamente cognitiva. Constituem metodologias que indicam 

opções e orientações para a acção. Enquanto detentor de métodos e estratégias 

intelectuais, o sénior cria os seus procedimentos e a sua própria maneira de analisar e 

intervir perante as situações; 

Saber social 

 Construído na relação do sénior com o meio. Este saber social permite ao sénior 

situar-se enquanto actor social; 

Saber-fazer relacional 

Na medida em que implica sempre uma relação com os outros, estes saberes são 

parcialmente conscientes e operacionalizam-se nas formas de agir. Não sendo 

formalizáveis ou objectiváveis, fazem parte das características pessoais que se 

desenvolvem ao longo da vida do sénior e em todos os contextos da vida. 

O reconhecimento de si e o reconhecimento da sua aplicação 
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Dificilmente normalizável inclui a capacidade de auto-imagem, de 

autoconfiança, do conhecimento das potencialidades e limitações do sénior. Esta 

competência é importante na adaptação do sénior às contínuas evoluções do meio e 

constitui-se como uma motivação pessoal. 

 

5.6  A PERSPECTIVA DE LE BOTERF SOBRE A CLASSIFICAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS  

Na abordagem sistémica, o termo competência é considerado não um estado mas 

enquanto um processo dinâmico, de carácter global. A passagem à acção implica, por 

parte do sénior, um processo de integração e construção onde a competência tem um 

papel primordial e onde só poderá ter sentido por referência ao sénior, às suas 

capacidades, conhecimentos, atitudes. Este percebe e representa cada situação de 

maneira única. 

Le Boterf (1994/1997) defende que as competências têm um duplo efeito: 

Posição: do sénior em relação a um contexto e que condiciona a sua actividade; 

Disposição: relacionado com os recursos do sénior. 

Conceitos como a motivação e intencionalidade encontram-se intimamente 

relacionados com o significado que o sénior atribui à situação. Construída e 

desenvolvida na e pela acção, a competência encontra-se em permanente construção e 

recomposição, na situação de interacção sénior/meio. 

Le Boterf (1994) baseia a abordagem num “conceito de competência em 

construção” que se suporta em aspectos de natureza vária: 

1. Realizando na acção – A competência manifesta-se na acção que 

contribui para o seu desenvolvimento enquanto mobilizações dos recursos do sénior; 

2. Enquanto acto de referência – A competência é considerada enquanto 

acto por referência ao sénior que a emite e ao contexto na qual se situa; 

3. Em situação – Enquanto contextualizada nas condições em que é 

exercida, a competência é fruto de um processo interno do sénior e externo do contexto; 

4. Saber – integrar – Enquanto integradora, a competência identifica-se com 

um sistema que combina com vários elementos, com o intuito a realização de uma 

actividade. O carácter integrativo da competência implica uma capacidade de 
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aprendizagem e adaptação, possibilitando a transferência para outras situações, 

combinando-se e reconstruindo-se em novas competências; 

5. Responsabilidade – Com uma dupla perspectiva, a competência na sua 

vertente de responsabilidade, permite a acção do sénior mas simultaneamente implica-o 

nessa acção.  

Para Boterf, a competência realiza-se na acção e baseia-se num processo de 

mobilização de recursos, integração e transferência. Numa perspectiva sociocultural, o 

sénior é possuidor de conjunto de valores e significados, de modelos socialmente 

partilhados que o orientam na sua acção. 

Questões como representação e auto-estima sofrem a influência do meio em que 

o sénior se integra, quer social, quer culturalmente. Numa abordagem dinâmica, este 

autor defende os contextos pelos quais o sénior passa a sua influência à diversidade de 

situações. As actividades realizadas pelo sénior, nos seus círculos de aprendizagem, 

influenciam a produção de novos saberes e uma transformação da sua auto-imagem. 

Baseado numa perspectiva dinâmica e sistémica, o modelo de Le Boterf 

evidencia a competência não apenas a partir de uma mobilização de saberes, como 

também no seu processo de selecção, integração e combinação. Neste sentido, o autor 

distingue alguns tipos de saber que se manifestam de forma combinada e integrada no 

processo de construção de competência: 

Saber teórico: surge numa perspectiva da compreensão de fenómenos sem 

finalidade prática que orientam a acção; são objecto de formalização pelo que são 

passíveis de ser transmitidos e adquiridos e a escola/formação são os locais 

privilegiados de aquisição; 

Saber do meio: estão relacionados com o contexto em que o sénior se encontra 

integrado; 

Saber operacional: por excelência são aqueles que orientam para a acção e onde 

se encontram as regras e os procedimentos que influenciam a acção; adquiridos nos 

sistemas formais de educação /formação, estes saberes são desenvolvidos e enriquecidos 

na acção; 

Saber-fazer operacional: são a aplicação dos saberes anteriores à acção; existe 

uma necessidade de treino para esta aquisição; 
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Saber-fazer relacional: engloba capacidade e qualidades pessoais; são adquiridos 

através de processos de socialização e na diversidade dos contextos de vida dos 

séniores; 

Saberes-fazer cognitivos: fazem apelo a capacidades cognitivas e organizadas na 

interacção do sénior com o meio. 

Enquanto parte integrante da competência, estes saberes 

adquiridos/desenvolvidos em contextos de educação/formação e em contexto da acção 

não tomam em consideração outras dimensões da vida do sénior e que também 

contribuem para a aquisição/desenvolvimento de saberes através da experiência que o 

sénior vivência, contribuindo para a construção de competências. 

A classificação de competências não poderá ser realizada com base em 

coincidências, devendo ter em atenção toda a experiência de vida do sénior, bem como 

o desenvolvimento e “crescimento” que este vai realizando ao longo do trajecto da sua 

vida. 

 

5.7  A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO NA CONSTRUÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

Numa perspectiva de desenvolvimento do sénior, os múltiplos contextos de vida 

das pessoas influem no processo de aquisição e desenvolvimento de competências em 

que diferentes combinações de processos e modalidades de aprendizagem se articulam – 

formais, não-formais, informais. A US não se resume ao simples desenvolvimento dos 

conhecimentos dos séniores, mas deverá também formalizar esses mesmos saberes. 

As competências não são constructos estáticos mas antes constroem-se e 

desenvolvem-se nos diversos contextos de educação/formação; ao longo do percurso de 

vida do sénior. Estas desenvolvem-se na inter-relação entre os diferentes contextos de 

vida, de uma forma progressiva, contínua ou descontinuada. O conceito de “construção” 

de competência distingue-se do conceito de aquisição passiva, defendido pelas correntes 

mais tradicionais. A construção de competências é um processo progressivo e a 

experiência assume um papel preponderante na consolidação dos saberes. Com uma 

base construtiva, o processo assenta no sénior enquanto actor, na sua formação e no seu 

próprio percurso de projecto de vida. 



125 

 

Enquanto “construção social”, Aubert et al. (1993) propõem uma definição de 

competência operacional ou “construção” que tem como objectivo: 

- A pessoa que realiza a actividade, como forma de observação e não na 

actividade, mesmo que esta possa constituir o ponto de partida; 

- Numa abordagem desenvolvimentista pode estimar-se a sua evolução, a partir 

das informações disponíveis; 

- Enquanto integração de componentes diversas, a actividade humana não se 

pode resumir a um simples somatório de saberes (saber, fazer, estar) identificados á 

priori; existem trocas sociais que suportam o reconhecimento e a identificação social 

das competências. 

- Enquanto construção social, os autores designam a competência como algo 

“que define as capacidades das pessoas, com um carácter preditivo, integrando 

diferentes modalidades que podem ser identificáveis e utilizáveis em diferentes 

contextos de gestão” (Aubert et al. 1993, p.74). 

Jean-Yves Trépos (1992) evidencia o carácter social construído dos saberes em 

que o contexto exerce a sua influência em termos pessoais e sociais. Turkal (1998) 

concebe a dinâmica de construção das competências na articulação entre as 

aprendizagens adquiridas formalmente e o percurso existencial do sujeito. 

Após uma breve inclusão pelos principais campos disciplinares, que influenciam 

e sustentam o conceito de competência, concluímos que este, longe de ser um conceito 

que envolva consenso, é visto como um conceito com diferentes significados e em 

desenvolvimento sistémico que coloca em evidência a articulação entre a dimensão 

individual e colectiva subjacente à competência. 

Partindo de uma dupla perspectiva, este conceito reúne, segundo alguns 

seguidores que consideram a competência enquanto resultado, como produto de um 

processo de aprendizagem, enquanto, que, outros consideram o seu carácter nunca 

finalizado ou finalizável, dado se encontrar em construção permanente. 

Esta perspectiva do desenvolvimento que considera a competência enquanto 

fenómeno em constante construção e transformação é a que parece merecer uma maior 

relevo no campo da educação-formação dos séniores. 
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Embora a aquisição de conhecimentos, a nível teórico e disciplinar, seja parte 

integrante do processo de desenvolvimento de competências, não se lhe fica reduzido na 

medida em que os saberes adquiridos são de diferentes naturezas e ocorrem ao longo de 

todas as experiências de vida. Embora não possamos minimizar o facto de, no âmbito 

educativo, este ser o modelo ainda hoje mais largamente utilizado considera-se que a 

sua aplicabilidade pode ter diferentes apropriações. 

No processo de aprendizagem e educação dos séniores e também no 

desenvolvimento de novas competências, o aspecto reflexivo constitui um factor de 

importância relevante. Assume tanto mais importância na medida em que se 

interrelaciona com a acção e com o facto de esta ser tida em conta em todo o processo, 

nomeadamente na criação de situações que permitam um maior realce de aspectos 

valorizadores e facilitadores de situações de aprendizagem. 

Baseada na lógica da flexibilidade e reconversão permanente, o conceito de 

competência emerge como uma exigência de polivalência por parte do sénior, conforme 

refere Pires (2002), que considera a existência de alguma proximidade e diferença entre 

os conceitos de qualificação experimental e competência. A proximidade é considerada 

na medida em que ambas se reportam às situações da pessoa e à modificação dos 

conteúdos dessas situações. 

No âmbito das chamadas “competências genéricas” (Casanova, 1991, p. 70) 

salienta que determinadas características pessoais da ordem do saber ser, atitudes e 

comportamentos adquiridos e desenvolvidas em diferentes contextos, partem do que é 

vivenciado e experienciado pelos séniores. São as competências necessárias ao seu 

quotidiano que estes requerem, não lhes bastando, apenas, os factores que advém da 

ordem do conhecimento aprendido na escola. 

“A não implicação com o exercício de uma determinada situação e o carácter de 

transferibilidade das competências permitem que se possam aplicar a situações diversas, 

não obstante terem sido adquiridas em diferentes situações de vida” (Casanova, 1991, p. 

125). 

Denominadas como “competências transversais”, em 1988 a OCDE e o 

Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, a partir do Simpósio sobre “As inovações 

na aprendizagem e na formação”, propõe a identificação e reconhecimento de 

competências não técnicas, identificadas como lacunas, por parte dos trabalhadores. Ao 
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serem identificadas como essenciais, levaram à elaboração de uma listagem de 

“capacidades-chaves transversais”, divididas em sete categorias: 

Eficiência de organização/liderança; Capacidade de negociação, de 

comunicação, de trabalho em equipa; Auto-estima, espírito ganhador; Pensamento 

criativo, ser capaz de resolver problemas; Comunicação escrita e oral; Ler, escrever, 

calcular; Aprender a aprender. 

Num contexto de adaptação permanente a novas situações, desenvolve-se o 

conceito de “atitude de autoformação”, como sendo a “competência chave da formação 

contínua”. Tal leva a que cada sénior seja capaz de fazer um exame crítico duma 

situação e, numa atitude compreensiva, julgar os acontecimentos e orientar as suas 

actividades. 

Aubrun e Orafiamma (1990, pp. 7-8) introduzem o conceito de “competências 

de 3ª geração”, no sentido de que para além das capacidades intelectuais do sujeito 

existe uma “3ª dimensão do comportamento da pessoa” onde se integram o saber ser, 

atitudes sócio afectivas e características pessoais. 

Segundo as autoras, a aquisição e desenvolvimento destas competências 

dependem da aprendizagem através experiência. As quatro categorias consideradas 

contemplam: 

Comportamentos profissionais e sociais, que estão ligados a tarefas concretas e 

ao comportamento expresso, num determinado contexto social; 

Atitudes, numa trilogia afectiva, emocional e cognitiva integram o indivíduo 

dando lugar a concepções próprias e a comportamentos específicos que resultam numa 

certa forma de encarar o mundo. Não estão ligadas a nenhuma tarefa específica, mas são 

genéricas/transversais, não se encontrando adaptadas a um contexto cultural 

determinado; 

Capacidades criativas, associadas à utilização da imaginação, intuição e 

improvisação, no sentido de se ultrapassar a si próprio e ao carácter imprevisível das 

situações; 

Atitudes existenciais e éticas; enquanto actor social, o individuo, a partir do seu 

vivido, projecta-o em termos culturais e sociais, analisando uma perspectiva crítica o 
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que vivenciou, transformando-o na construção de um projecto pessoal e na capacidade 

de autoformação e de pesquisa (Aubrun & Orafiamma, 1990, pp. 22-33). 

Considerando a competência como um processo dinâmico, construído ao longo 

da vida e fazendo apelo à experiência do sénior, através de um percurso pessoal, social, 

educativo e profissional o campo da formação de séniores centra a abordagem das 

competências na pessoa e as aprendizagens adquiridas ao longo da vida, numa 

perspectiva de valorização do individuo e da sua história única. Valoriza-se a formação 

do individuo em toda a sua amplitude no âmbito de um conjunto de saberes utilizados 

em situações concretas, considerando os campos formais e informais, pelos quais o 

sénior passa. 

A competência engloba em si dimensões como autonomia, adaptabilidade, 

flexibilidade, criatividade e responsabilidade, que torna o sénior agente do seu próprio 

destino, capaz de tomar decisões e de agir “saber-fazer” esclarecidamente “saber ser”, 

numa dialéctica construtiva eu-mundo, eu-outro “saber-agir”. 

O modelo das competências pode constituir um excelente caminho para que o 

desafio da aprendizagem ao longo da vida possa vir a resultar num futuro com 

dignidade para todos. 

 

5.8  PRINCIPAIS TEORIAS E PARADIGMAS LIGADOS À 

APRENDIZAGEM E À FORMAÇÃO 

Conscientes da complexidade e diversidade conceptual do processo de (re) 

aprendizagem dos séniores, os modelos e abordagens considerados pretendem articular 

o conceito de aprendizagem formal com dimensões experimentais dessa mesma 

aprendizagem. Numa sociedade em que se valoriza a educação ao longo da vida, a 

aprendizagem assume-se como um importante capital, no sentido de valorização da 

experiência, história de vida, autonomia, reflexão e consciencialização, em que o sénior 

se assume como actor principal da sua (re) aprendizagem. 

 A aprendizagem é objecto de reflexão, por parte de diferentes autores, a 

utilização da palavra aprendizagem tem sido alvo de uma certa ambiguidade, 

evidenciada por diferentes perspectivas e abordagens, que nem sempre reúnem 

consenso no que respeita à natureza e compreensão dos mecanismos que lhe estão 

associados no campo da educação-aprendizagem dos séniores. 



129 

 

Dos autores referenciados ao longo deste trabalho é dada especial ênfase, a uma 

concepção de aprendizagem integrada num processo de construção e desenvolvimento 

do sénior, assumindo uma identidade dinâmica e distinta da mera aquisição de 

informação. 

Paulo Freire, considerado como um dos teóricos mais influentes na educação de 

adultos, evidencia uma concepção humanista no centro das suas ideias, avançando que a 

educação constitui “um factor de condução a uma maior participação das pessoas no 

mundo” (Freire, 1997, p. 12). Foi o autor do desenvolvimento dos fundamentos da 

“educação crítica” e do conceito chave de “consciencialização”. 

Defensor do princípio de que a educação não pode ser um processo neutro, 

defende a ideia da educação como promotora da liberdade, como acto de conhecimento 

e uma aproximação crítica da realidade. Enfatizando aspectos culturais e políticos da 

aprendizagem, este autor baseia-se no pressuposto de que quem aprende tem uma visão 

pessoal do mundo, culturalmente influenciada com consequências ao nível dos sentidos 

e significado que cada pessoa atribui às coisas, a partir do contexto onde se insere. 

Diante de uma posição ingénua perante o mundo, a consciencialização supõe o 

ultrapassar da esfera da espontaneidade de apreensão da realidade de modo, a que, o ser 

humano assuma o posicionamento crítico, capaz de construir saber. O autor defende o 

respeito pelos saberes de quem aprende, saberes estes constituídos socialmente no 

confronto com a realidade concreta. 

Para o autor, “o homem é um ser histórico e inacabado, aberto à existência e à 

produção de novos conhecimentos” (Freire, 1997, p. 55). A ideia de “inacabado 

humano” permite, segundo o autor, ultrapassar a visão adaptativa do homem ao mundo, 

permitindo-lhe uma posição mais de sujeito do que apenas objecto. Este autor não nega 

os condicionalismos inerentes ao homem, de ordem genética, cultural e social no 

entanto, nega a sua determinação. Embora possam condicionar o conhecimento o sénior, 

como sujeito do processo de aprendizagem que constrói o seu próprio conhecimento é 

esta perspectiva de um contínuo caminho de construção que torna dinâmica a formação 

aprendizagem, sempre em processo. 

A construção do conceito de “consciencialização objectiva-se, no processo 

através do qual as pessoas compreendem que a sua visão do mundo e o lugar que nele 
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ocupam é modelado por forças históricas e sociais, que se opõe aos seus interesses 

pessoais” (Pires, 2002, p. 132). 

Este fenómeno conduz ao desenvolvimento de uma consciência crítica e à 

capacidade de reflexão e acção sobre o mundo, com o intuito de o transformar. 

Enquanto crítica às formas existentes de opressão, a pedagogia de Freire é vista como 

um “caminho para mudar o mundo”, criando novas formas de humanização. Para o 

autor, o professor deve assumir-se como produtor do saber e “convencer-se que ensinar 

não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção” (Freire, 1997, pp. 24-25). 

Para além da visão transformadora do mundo, o autor valoriza a dimensão 

reflexiva da aprendizagem experimental, numa dimensão mais alargada do processo 

educativo. Destaca o seu contributo no processo de aprendizagem informal, 

considerando-a como uma “unidade dialéctica que constitui, de maneira permanente, o 

modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens” (Freire, 1980, p. 

26). 

Valorizando a relação entre a acção e reflexão o autor reconhece a existência da 

capacidade que “os indivíduos possuem de trabalhar as suas experiências através da 

reflexão, encontrando-se esta capacidade de origem da tomada de consciência de novas 

realidades” (idem, 1980, p. 29). É relevado que o sénior torna a sua aprendizagem em 

conhecimento activo e critico transformando a realidade que o rodeia e ao mesmo 

tempo torna-se promotor e decisor, nessa realidade. O autor defende que mais do que 

receber informação do meio, os sujeitos analisam, “os aspectos da sua própria 

experiência existência representada na codificação” (idem, p. 31). 

A pedagogia de Freire encontrando-se impregnada de uma perspectiva política, a 

par das influências humanistas que valorizam o homem e o desenvolvimento do seu 

potencial transformador. No sentido de um pensamento da educação enquanto prática de 

liberdade a teoria de Freire contribui para a descoberta do sujeito capacitado a interagir 

com o meio, contribuindo para a sua mudança. É inegável o contributo dado pelo autor 

na defesa de que o processo de aprendizagem se deve centrar na consciencialização e 

conduzir à participação mais activa dos indivíduos no mundo definindo a educação 

como “provocadora da atitude crítica e reflexão que comprometa a acção” (idem, 1980, 

p. 40). 
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A aprendizagem dos séniores é considerada enquanto processo em articulação 

com a experiência; a consciência da pessoa humana enquanto ser inacabado, desafia a 

aquisição e reconhecimento de novos saberes e consequentemente de novos poderes 

“saber é poder” que podem funcionar como factores facilitadores de novas dinâmicas 

formativas do sénior. 

 

CAPÍTULO 6  

 

6. PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA: COMO CONTRIBUTO 

DA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

 

Na última década do séc. XX assistiu-se por todo o mundo, a um aumento 

significativo dos estudos sobre o tema da cidadania. O conceito de cidadania enquanto 

direito a ter direitos, foi abordado de várias perspectivas. 

Já no séc. XX, em especial a partir de 1945, vigorou nas sociedades 

democráticas, um “contrato social” tacitamente aceite, “mediante o qual os cidadãos se 

despojavam dos seus poderes políticos”, desresponsabilizando-se, desse modo, de 

muitos dos seus deveres cívicos, “a favor de dirigentes e administradores profissionais 

que, por sua vez, asseguravam e geriam um Estado-Providência, capaz de prover às 

necessidades básicas da população” (Melo, 2003, p. 92). 

As rápidas mudanças a nível mundial trazem consigo uma série de contradições 

e de problemas de modelo tradicional de Estado. Assim se tem falado muito da 

cidadania, do poder das comunidades, do «empowerment» que corresponde a dar poder 

às pessoas e aos seus grupos de pertença. 

A ideia moderna de cidadania apareceu associada, “à emergência de indivíduos 

dotados de direitos na sua relação com os governos de Estados Soberanos: direito de 

liberdade, no sentido de espaços de autonomia em face do Estado e aos outros 

indivíduos” (Gonçalves, 2003, p. 27). Contudo, para Melo (2003), no regime 

democrático as pessoas acabam por ser desapossadas no exercício efectivo do poder a 

favor das escolhidas e eleitos pela maioria das vontades, não havendo assim uma 

responsabilidade directa dos indivíduos. Neste sentido, ao defender a ideia de cidadão 
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como aquele que tem acesso à decisão política, acentua-se a precariedade da condição 

de cidadão, no eleitor contemporâneo. 

A concepção de cidadania tem vindo a ser enriquecida por vários autores, 

estudiosos da matéria, tendo em conta as suas próprias realidades nacionais, como foi o 

caso de Bendix 1964, como citado em (Vieira, 2001) que estendeu o conceito de 

cidadania às classes trabalhadoras, por meio dos direitos de associação, educação e 

voto. Outro autor focalizando a sua atenção na teoria do conflito, considera que, “os 

movimentos sociais, como uma força dinâmica necessária ao desenvolvimento dos 

direitos de cidadania” (Turner, 1986, como citado em Vieira, 2001, pp. 33-34). Ainda, 

para o mesmo autor, a cidadania é ainda uma construção social definida por um 

conjunto de práticas e assim acaba por ser aprendida socialmente através do seu 

exercício ou da sua prática efectiva, sendo que, “a educação para a democracia e a 

socialização para a cidadania democrática não se constituem como monopólio das 

organizações educativas escolares e não escolares” (Twinw, 1994 como citado em 

Lima, 1996, p. 92). 

Steenbergen (1994, como citado em Lima, 1996, p. 287), por seu turno, defende 

que a cidadania representa a noção de participação na vida pública (que é mais 

abrangente que a vida política), sendo justamente a relação entre o cidadão e a 

sociedade que tem vindo a ser estimulada, criando condições, na sua opinião, para um 

retorno a uma “definição, política restrita de cidadão”. 

Steenbergn e Liszt Vieira fazem referência a um conceito de cidadania, 

apresentado por Janoski (1998) que diz: “a cidadania é a pertença passiva e activa de 

indivíduos num Estado-Nação com certos direitos e obrigações universais num 

específico nível de igualdade”. Na explicação de Janoski reúne contributos vários e não 

somente das ciências sociais, abarcando na sua definição, questões ligadas aos direitos 

dos grupos minoritários estigmatizados (pertença interna) e aos cidadãos estrangeiros 

naturalizados (pertença externa). Um outro elemento importante nesta definição é a 

distinção entre direitos e deveres activos e passivos, sendo os direitos passivos de 

existência, legalmente limitados, e os direitos activos, aqueles que propiciam a 

capacidade de influenciar o poder político. 

Deste modo, cidadania na perspectiva de Steenbergen (1994), diz sempre 

respeito a uma relação entre Estado e cidadão, ou entre sociedade e cidadão. É 
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considerada não tão restritiva como a anterior, especialmente no que toca a direitos e 

deveres.  

A sua definição torna-se complexa, na medida em que, como sublinha Vieira 

(2001), diz respeito a uma relação que diverge conforme as teorias políticas e tipos 

particulares de regime. 

 

6.1  CONTRIBUTO DAS ASSOCIAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO ACTIVA DOS SÉNIORES 

Jean-Jacques Rousseau e Stuart Mill “foram dos primeiros a defender a 

educação pela e para a participação, atribuindo, desde logo, especial importância à 

participação activa dos cidadãos numa democracia participativa e directa em 

contraponto às teorias, da democracia formal e representativa” (Lima, 1996, p. 284). O 

autor refere, que os “conflitos entre modernização e democratização, burocracia e 

democracia, centralização do poder de decisão e participação influenciam no processo 

de decisão” (Lima, 1996, p. 295). Estes representam algumas tensões e dos dilemas que 

marcaram profundamente o séc. XX. Como refere Claves e colaboradores (1998) – Na 

Gestão Participativa das Associações, ao longo da história, têm existido sempre 

movimentos sociais, fenómenos de mobilização de grupos face, à opressão e à injustiça. 

São vários os exemplos que temos, nomeadamente, a importância do movimento anti-

esclavagista através da criação de uma cultura universal dos Direitos Humanos ou a 

importância histórica do movimento operário-sindical e a sua influência decisiva na 

obtenção de condições de trabalho mais dignas. 

Actualmente, os movimentos sociais aparecem-nos como uma realidade forte e 

pujante mas ao mesmo tempo contraditória. Por um lado, as razões que conduzem à 

mobilização social são cada vez mais poderosas, uma vez que os problemas colectivos 

se têm vindo a agravar, mas, por outro lado, vivemos uma época em que aumentam os 

valores do individualismo, da competição, da corrupção. 

Se teoricamente, pouco se discute da influência dos movimentos sociais e do 

importante significado das associações de cidadãos como espaço de relação e 

comunicação, como “escola de democracia ou como núcleos potenciadores de iniciativa 

sócial” (Claves, 1998, p. 21): paradoxalmente, essa influência “moral” não se traduz no 

crescimento significativo da articulação social dos níveis organizativos da população. 
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Se olharmos para a sua projecção, em termos quantitativos, os movimentos sociais 

continuam a ser “minoritários”, “marginais” e frágeis. Isto talvez porque se viva um 

período de profundas contradições em que, ora se acentua, nos discursos, a suprema 

importância da educação para a democracia e a cidadania, ora se defende uma espécie 

de “domesticação” da educação, como lhe chamaria Freire (1992), propondo-se a sua 

“neutralidade” e a sua racional orientação para o mercado de trabalho, para a 

“competitividade económica” e não para o “aperfeiçoamento social” (Drucker, 1993, 

como citado em Lima, 1996, p. 285). 

Os estudos multidisciplinares de Claves (1998), congregam uma série de 

profissionais e investigadores dos processos de participação e organização social por 

todo o território espanhol. Defendem que o facto de existir ainda muita gente que não se 

associa, numa atitude claramente identificada com valores individualistas de benefício 

pessoal e desconfiança no outro, tal atitude se deve, fundamentalmente, ao facto de a 

maior parte da população carecer de uma educação para a participação social. 

“Geralmente, aos partidos políticos e ao aparelho do Estado não interessa que as 

pessoas organizem e que os movimentos sociais sejam fortes” (Claves, 1998, p. 22).  

Por outro lado, existe na nossa sociedade uma ideia, fortemente arreigada aquilo 

que Claves, chama de “ideologia de delegação e da representação” que nos permite 

descarregar nas pessoas que elegemos, boa parte das nossas responsabilidades na 

resolução dos problemas sociais e, por outro, uma desconfiança e um desencanto 

generalizado no que diz respeito à participação social, entendendo que tudo está já 

decidido e que a intervenção cidadã, não vai mudar nada. “A falta de tradição 

democrática, a persistência de velhas atitudes e valores não democráticos, o medo da 

manipulação por parte das instituições políticas, acabam por ser factores que contribuem 

para o esforço dessa mesma ideia” (Claves, 1998, p. 23). 

Na mesma linha de pensamento, relativamente a participação associativa há 

autores que defendem que é exactamente numa sociedade como a presente, dominada 

pelos mass média, que as associações podem “contribuir para a vitalidade” daquilo que 

designam por “espaços públicos diversificados e autónomos, independentes dos poderes 

instituídos” (Laville & Sansaulieu, 1997, p. 56). Daí a insistência de alguns autores, 

como Offe (1989) ou Cohen (1994), no contributo das associações e, na sua posição 

primordial, na sociedade civil. Defende a existência de espaços públicos e autónomos, 

sublinhando, deste modo, o papel fundamental das associações como forma de 
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participação na sociedade civil. É o que alguns autores como Elley (1992) designam 

por, “principal meio para definição dos compromissos públicos”  (Laville & Sansaulieu, 

1997, p. 92). 

Também outros autores como Giddens, referem que neste período em que nos 

confrontamos com a reutilização e a radicalização de agendas hiper-racionalizadoras, de 

optimização e de neo-taylorização na administração do domínio público podemos 

encontrar, em simultâneo, novos movimentos sociais com fortes potencialidades 

emancipatórias e de invenção de novas formas de organização social e cultural 

(Giddens, 1990, p. 178, como citado em Lima, 1996, p. 285). É exactamente para esses 

novos movimentos sociais, que o autor chama a atenção. Para a sua capacidade de 

participação, de cidadania activa, também expressa por outra autora, quando afirma: os 

chamados novos movimentos sociais-ecológicos, feministas, de minorias, de 

consumidores. Entidades e processos da sociedade civil, de carácter não- 

governamental, não mercantil, não corporativo, não partidário, podem assumir um papel 

estratégico, quando se transformam em sujeitos políticos autónomos levando a bandeira 

da ética, da cidadania, da democracia e da busca de um novo padrão de 

desenvolvimento, que não produza a exclusão social e a degradação ambiental (Melo, 

2003, p. 95). Nestes novos movimentos sociais enquadram-se as US. Lima na análise 

que faz da sociedade civil portuguesa, e na relação que o estado mantém com ela, 

afirma: o regime democrático não institucionalizou a educação para a democracia e a 

cidadania, a educação para a autonomia e a participação social (Lima, 1996, p. 283). 

No que se refere ao associativismo e às associações democráticas para o 

desenvolvimento onde se enquadram as US, sobre as quais se debruça o nosso estudo tal 

como refere Fernandes (2003), elas constituem um terreno propício para o exercício da 

cidadania, apresentando-se como garantia da vivência democrática, da liberdade. 

 Pela implicação e participação política dos cidadãos, individual ou 

colectivamente, As US constituem um terreno propício para o exercício da cidadania, 

apresentando-se como garantia da vivência democrática, da liberdade e materializando a 

manifestação das necessidades colectivas. São um terreno propício para o exercício da 

cidadania 

Neste sentido, como afirma Fernandes, a democracia só existe com participação 

e parece que o grande salto histórico que na presente crise vivemos encontra vários 
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níveis de desenvolvimento, a sua significação na necessidade de maior é mais alargada 

implicação do cidadão na sua vida individual e colectiva (Fernandes, 2003, p.96). 

Segundo Lima (1986), muito cedo que as associações manifestaram condutas 

democráticas e tradições participativas, mesmo em períodos pouco propícios à 

actualização dessas práticas. Para este autor, as associações populares são “espaços 

importantes para a educação e a promoção cultural dos cidadãos”, uma vez que 

“encerram um enorme potencial de promoção da sua participação” de capacidade de 

fomentar o desenvolvimento e consolidação da democracia “de conscientização de 

discussão e resolução de problemas locais”. Reconhecendo o papel das associações no 

desenvolvimento local e das comunidades, o autor afirma, que é inegável a importância 

das associações populares para a educação e a promoção cultural dos cidadãos mais 

carenciados e, neste sentido, lhe reconhecerem os estatutos de parceiros integrantes de 

qualquer processo de desenvolvimento desde que o conceito de desenvolvimento 

integre, ele próprio, as dimensões culturais e educativas (Lima, 1986, p. 38). 

Também outro autor acredita nas associações populares como base ideal para a 

aprendizagem ao longo da vida, já que nenhuma instituição, na sociedade portuguesa, 

dá maiores esperanças no que respeita à formação dum novo tipo de educadores e de um 

novo tipo de educação” e que “só elas têm a oportunidade única de radicarem as bases 

da indispensável educação para o desenvolvimento (Norbeck, 1983, como citado em 

Rocha, 2000, pp. 126-127). 

Reforçando o que atrás é referido, há autores que referem-se mesmo a “escolas 

de democracia” quando dizem que, a participação nas associações pode ajudar os 

cidadãos a desenvolver competências, autoconfiança e uma maior variedade de 

interesses do que adquiririam numa sociedade política mais fragmentada (Cohen e 

Rogers, 1995, p.43, como citado em Fernandes, 2003, p. 97). 

Na mesma linha de pensamento o autor afirma que, as associações são hoje um 

espaço para a aprendizagem e prática de uma nova ética cidadã (idem, 2003). 

As associações podem tornar-se num grupo de pressão junto dos detentores de 

poder, para promover ou defender interesses particulares idem, 2003, p. 100). Assim 

como refere este autor, o associativismo popular pode constituir-se como, a via de 

organização que permite transformar os excluídos em grupos de pressão capazes de 



137 

 

expressar os seus interesses, de se fazer representar e de negociar com as organizações 

de poder tornando-se um meio privilegiado de emancipação. 

O movimento associativo, enquanto expressão da sociedade civil, valorizando o 

empirismo, o pragmatismo e a experimentação directa, vem definir, os contornos de 

uma nova cultura política, proporcionada pela capacidade de mobilização dos 

associados, pela manipulação do simbólico pela defesa dos interesses próprios 

específicos e pela afirmação de diferentes «poderes difusos» que fazem emergir nos 

seus contextos de acção (Fernandes, 2003, p. 102). A promoção da vida associativa dá, 

ainda, um outro sentido e uma diferente expressão à democracia local, as associações 

debatem-se com problemas que são essencialmente políticos, o que acaba por fomentar 

uma cultura política, mas também por favorecer formas concretas de democracia 

participativa. Partilhando da opinião de (Freire, 2000), ao referir-se à educação, também 

a participação dos cidadãos não se pode despolitizar, como muitas vezes se tenta fazer, 

nos dias de hoje. Para que isso aconteça, são necessárias verdadeiras e efectivas 

políticas de educação de séniores em Portugal. 

Tendo as US um papel activo a desempenhar, ao contribuírem para uma vivência 

participativa e activa dos estudantes séniores, proporcionam a reflexão crítica sobre as 

vivências e novos desafios que são colocados na actualidade e que implicam o seu 

envolvimento em sociedade. Estas levam à uma tomada de consciência sobre o mundo e 

os seus novos problemas, ao mesmo tempo que permitem a criação de mecanismos de 

defesa, activando competências para a sua vivência com e em sociedade. 

 

6.2  A PARTICIPAÇÃO COMO PROCESSO DE OPORTUNIDADES 

EMANCIPATÓRIAS  

Os baixos níveis de literacia de Portugal, particularmente no campo da educação 

de adultos, que se reconhece “sem tradição fragmentado e enfraquecido ao longo dos 

últimos anos, vê o seu contributo para a construção da cidadania e a democratização da 

democracia consideravelmente diminuído” (Lima, 1996, p. 283). 

De acordo com os pressupostos da teoria crítica, a US encerra em si uma força 

capaz de contrariar esta realidade. Fase aos problemas sociais e educativos é exigível 

oferecer oportunidades, estimular as sinergias e as dinâmicas sociais a combinação de 

esforços para a procura de soluções, num espaço partilhado entre o público e o privado, 



138 

 

onde se posiciona o conjunto de entidades (associações ou outras organizações não 

governamentais) que estão a desenvolver dinâmicas de educação e aprendizagem dos 

séniores. 

Neste contexto torna-se fundamental que a US constitua um “movimento 

contracorrente, a favor da crescente autonomia das pessoas” (Melo, 1996, p. 20), pelo 

desenvolvimento de práticas contra-hegemónicas, vincadamente sustentada no 

paradigma radical, onde a educação é vista como um dos instrumentos de mudança 

social, como uma prática de liberdade, autonomia e realização. 

Segundo Freire a prática educativa não poderá ficar pela denúncia e anúncio, 

afirmando que, “o caminho é a informação formadora é o conhecimento critico que 

implica tanto o domínio da técnica quanto à reflexão política em torno de/a favor de 

quem, de que, contra quem, contra que se acham estes ou aqueles procedimentos 

técnicos”. O autor sustenta que, “só há formação na medida que vamos mais além dos 

limites de um saber puramente utilitário” (Freire, 1994, pp. 130-131). Apresenta-se, 

como elemento fundamental no processo de resgate da liberdade (Freire, 1991, p. 91). 

Neste processo “da educação crítica desocultadora, joga um papel indiscutível e 

será tanto mais eficaz quanto na experiência quotidiana da sociedade diminua a força 

dos processos discriminatórios” (Freire, 1994, p. 220). A educação crítica como alicerce 

para combater a discriminação, a corrupção, o oportunismo. 

Face à necessidade de participação dos cidadãos no projecto de sociedade, 

reclama-se um “novo olhar”, uma vontade social e política, uma abordagem mais plural 

sobre a formação dos cidadãos, visando a redistribuição do saber e do poder, de tal 

forma que “proporcionem aos séniores o conhecimento, o carácter e a coragem cívica” 

(Giroux, 1996, p. 250). Na perspectiva do autor, são estabelecidas alianças entre a 

“coragem cívica” e o emergir de “esferas públicas democráticas”, dimensões 

fundamentais para a luta constante pela democracia. Tal como refere o autor, “a 

democracia não se herda simplesmente. Em todo o momento tem que se lutar por ela” 

(Giroux, 1996, p. 252). 

Impõe promover a cidadania com coragem cívica. Onde todos colaborem na 

resolução dos seus problemas, no questionar a ordem social, promover e desenvolver 

nas suas comunidades os imperativos democráticos, as práticas democráticas 
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participativas e a denúncia das práticas não democráticas. Só deste modo se conseguirá 

uma sociedade mais democrática. 

Partindo-se do desenvolvimento de práticas educativas devem ser viabilizadas 

novas formas novos espaços que concorram para a capacitação e desenvolvimento de 

competências, responsabilidades individuais e colectivas na reinvenção da democracia, 

“vinculando os formandos ao impulsionar dos seus destinos e da sociedade e 

sustentando que a luta pela democracia plena se vincula com a capacitação para pensar e 

actuar criticamente” (Giroux, 1997, p. 31), e já que “a realidade não pode ser mudada 

senão quando o homem descobre que é modificável e que ele o pode fazer” (Freire, 

1977, p. 48). Esta luta não é compatível com os elevados níveis de analfabetismo. 

Devido á relevância destas questões, ganha subactividade enveredar por vias 

alternativas, de unir esforços e ter coragem de desencadear, entre outras aspirações, 

oportunidades educacionais mais alargadas e direccionadas para provocar atitudes 

críticas. 

Contrariando os processos que concorrem para a desumanização, participar e 

implementar condições para a ruptura com a política cultural hegemónica, capacitando 

os cidadãos, “para alterar os seus próprios destinos como parte de uma luta mais ampla 

pela democracia e para o combate contra todas as formas totalizadas de legitimação e 

prática cultural que negam a liberdade humana e a justiça colectiva” (Giroux, 1997, p. 

74), parece-nos a essência da verdadeira educação seja de séniores, adultos, de jovens 

ou de crianças. Uma verdadeira política educacional libertadora. 

É neste contexto e afirmando a responsabilidade dos cidadãos em assumir o 

direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política (Freire, 1997, p. 58), que 

a educação tem o dever, acrescido de representar, a partir de uma concepção 

progressista, um campo a revolucionar e a privilegiar, apostando na promoção de 

desafios para o desenvolvimento de formas de aprendizagem activas e dialogantes. 

Neste sentido, o desenvolvimento do conhecimento conecta teoria e prática, possibilita 

aceder ao nível da consciência crítica, torna possível questionar e problematizar as 

diversas realidades, com as quais interage. Assim o indivíduo torna-se cidadão, 

consciente do seu papel social, capaz de reflexão sobre a acção e de uma acção 

transformadora. 

Deste modo, “no horizonte da alfabetização de adultos, por exemplo, acho-me 

desde há muito tempo, a insistir no que venho a chamar de «leitura do mundo e leitura 
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da palavra», nem a leitura apenas da palavra, nem a leitura somente do mundo, mas as 

duas dialecticamente solidárias” (Freire, 1992, p. 106). No sentido de formar cidadãos 

que se capacitem para a luta colectiva, pela sua emancipação, para que possam 

contribuir para a construção da cidadania. 

A UNESCO reconhece a educação de adultos, deste modo “tornou-se mais do 

que um direito, é hoje a chave para o séc. XXI e simultaneamente uma consequência da 

cidadania activa e uma condição para a plena participação na sociedade” (Declaração de 

Hamburgo, 1999, p. 19). 

Neste contexto Lima (1996) defende que “o reconhecimento dos contributos da 

educação de adultos para a construção da cidadania democrática conduziria certamente 

à transformação da educação de adultos em projecto político-educativo da maior 

actualidade na sociedade portuguesa” (Lima, 1996, p. 293). 

Desta forma, “a cidadania é uma invenção social que exige um saber político 

gastando-se na prática de por ela lutar a que se junta a prática de sobre ela reflectir” 

(Freire, 1994, p. 146), ultrapassando os limites das instituições, sistemas, programas e 

métodos a educação/aprendizagem emerge como um processo global que se desenvolve 

em todas as etapas da vida, “num contexto concreto, histórico, social, cultural, 

económico, político, não necessariamente idêntico a outro contexto” (Freire, 1976, p. 

17). 

Conscientes da insuficiência resposta da educação formal, ganha centralidade a 

assunção, a aposta noutras realidades alternativas, em percursos educativos não-formais 

que apontem não para uma resposta mas várias, tantas quantas a criatividade individual 

e colectiva forem capazes de construir assumindo-se assim, a educação como um 

processo continuado, comunitário, ecológico e sustentado visando o desenvolvimento 

humano e social. 

Fomentar o desenvolvimento permanente e integral de cada um e de todos os 

cidadãos implica, de acordo com as perspectivas educativas emancipatórias, uma 

formação democrática que assente na solidariedade social e política, uma aprendizagem 

da assunção do equilíbrio entre a realização de cada indivíduo e as aprendizagens para a 

vida comum, bem como compreender a sociedade e estar na posse de meios para 

intervir nela. Contudo, e como participar “é ter voz (…), sem uma forte convicção 
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política, sem um discurso democrático, cada vez mais próximo da prática democrática, 

sem competências científicas nada disto é possível” (Freire, 1997, p. 47). 

De acordo com o reiterado, a realização da democracia e o processo de 

desenvolvimento implica participação. Assim deve-se apostar na alfabetização dos 

cidadãos para a humanização das sociedades. Segundo o autor o processo de 

alfabetização “implica o desenvolvimento crítico da leitura do mundo, que é um fazer 

político, consciencializado” (Freire, 1991, p. 63). 

Impõe-se promover e criar uma prática de uma pedagogia “humanizadora” ao 

serviço de uma sociedade activa, aberta, justa, composta por cidadãos de pleno direito. 

A fragmentação e desmantelamento do sector da educação dos séniores dá 

visibilidade a processos que se configuram com objectivos opostos. Em presença de 

obstáculos dissimulados que se articulam e operam em favor de padrões hegemónicos, 

perante os critérios que têm submetido a educação em nome dos valores, direitos 

humanos e desenvolvimento, num contributo para consolidar uma democracia formal, 

em que a política de igualdade nega as diferenças, em que os factores de exclusão, face 

á “sociedade do conhecimento”, tomam novos contornos “a instrumentalizar os fins da 

educação, equivocando reformas e limitando o direito que os cidadãos têm de pensar, de 

actuar, de ser sujeitos” (Freire, 1975, p. 67). 

Esses contornos, que se tornam cada vez mais evidentes, exigem o questionar, 

debater e conhecer, as politicas que provocam estas situações discriminatórias. 

Compreender e dar conta de processos em curso e apostar na formulação e reinvenção 

de medidas alternativas concertadas e estratégicas que se enquadrem dentro de uma 

política mais ampla de democracia, cultura e pedagogia “é importante para os 

educadores críticos tratar a cultura como uma fonte vital para desenvolver uma política 

de identidade, comunidade e pedagogia. Assim, a cultura não se vê como monolítica ou 

inalterável, mas como um lugar de fronteiras múltiplas e heterogéneas onde se entre 

cruzam diferentes histórias, linguagens, experiências e vozes no meio de diversas 

relações de poder e privilégio possibilitando que, dentro deste território fronteiriço 

pedagógico e cultural (…), as culturas subordinadas pressionem e penetrem as fronteiras 

supostamente não problemáticas e homogéneas das práticas e formas culturais 

dominantes” (Giroux, 1997, p. 199). 
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Neste sentido, a educação/aprendizagem não-formal dos séniores parece-nos 

encerrar muitas das virtualidades imprescindíveis á formação global das comunidades e 

ao desenvolvimento local, pelo que se impõe valorizar, apoiar e criar estruturas 

favoráveis á realização destas Instituições. 

Perante as suas conexões, com desenvolvimento da capacitação para a 

emancipação, ressalta a carência e a exigência de uma “alfabetização crítica” e é 

enfatizada a importância de estar na posse de critérios políticos que criem condições 

para distinguir política progressista de política conservadora. A apropriação deste nível 

de consciência critica “constitui-se na “práxis”, pela acção e reflexão, e é condição sine 

qua non da acção cultural para a liberdade, já que esta supõe a inserção crítica da 

realidade, o “engajamento político” a “consciencialização” (Freire, 1976, pp. 69-85). 

Emergir pelo processo de consciencialização, representa, assim, a pedra de toque 

para a “mudança da compreensão dos factos”, para tornar possível “relacionar factos e 

problemas entre si” (Freire, 1976, pp. 69-85; 1994, pp. 224-226; 1997, p.8). Deste modo 

torna-se possível e legitima a transformação da realidade individual e social. 

Neste processo, se tem lugar a reconversão dos indivíduos em cidadãos críticos 

estão, então, criadas as condições para dar lugar á ruptura com a cumplicidade com as 

formas de dominação e exclusão, para abrir espaços para a desocultação das injustiças, 

“fundar laços e solidariedades colectivas, que ao valorizar os princípios da ordem 

democrática evitem a subjugação dos indivíduos a falsos universalismos, á suposta 

harmonia da educação, á satisfação das necessidades da economia capitalista: a 

eficiência e o controle” (Giroux, 1996, p. 223; Freire, 1997, p. 125). 

É neste contexto que nos baseamos na tentativa de reconhecer que a oposição 

aos poderes estabelecidos, que se entrecruzam e reflectem na educação, é uma tarefa 

difícil que pressupõe a influência e a vontade dos diversos agentes que abarcam um 

projecto de democracia e que emerge da necessidade de desenvolver “formas críticas de 

educação” (Giroux, 1990, pp. 44-46), Desencadeando um aumento de consciência 

crítica sobre a realidade concreta afirmam o seu carácter histórico e contingente, por 

isso mutável.  
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CAPÍTULO 7 

 

7. EM TORNO DO CONCEITO DE PARTICIPAÇÃO  

A participação é uma forma de exercício da liberdade. Para falar da participação 

na US, consideramos importante fazer uma abordagem ao conceito de participação, na 

medida em que, é um dos termos mais relevantes do nosso estudo. Também ele aparece 

em todas as abordagens, expostas anteriormente. Utilizamos a expressão “em torno do 

conceito participação com o propósito de fazer uma abordagem conceptual pluralista de 

acordo com a perspectiva de vários autores. 

Participar é partilhar o poder de decidir, isto é, poder intervir em todos os 

momentos de formulação e tomadas de decisão, como coactor e co-autor das decisões. 

Ferreira (1992), refere este conceito como sendo o que realiza a participação perfeita, 

para poder invocar outras formas de participação os quais correspondam a uma 

participação imperfeita abordando a não participação.  

De acordo com o mesmo autor, a participação imperfeita reveste duas formas: 

uma, com duas subformas, a que chamamos consultivas: quando temos a possibilidade 

de emitirmos opinião, acerca de um assunto, consultado formal ou informalmente (1); 

quando a consulta não nos é pedida formalmente, mas podemos mostrar a opinião de 

diferentes formas (2). 

A outra forma de participação imperfeita é, verdadeiramente, uma não 

participação e chamamos-lhe participação cooptativa, que consiste em executar as 

decisões dos outros e na qual distinguimos três subformas: (1) participação cooptativa 

activa, pela qual, se executam as decisões dos outros com convicção e dinamismo, e que 

por isso, ainda se considera uma forma, de participação mas muito imperfeita; (2) 

participação cooptativa submissa, pela qual não acreditamos no valor das decisões, mas 

somos forçados a obedecer com conformismo; (3) participação cooptativa passiva, pela 

qual executamos as decisões de outros, resistindo-lhes. Estas duas últimas subformas 

constituem uma não participarão. 

Podemos verificar que em nenhuma das formas de participação imperfeita existe 

capacidade de ser co-autor da decisão final, e nestas três últimas, nem sequer 

influenciam o processo de tomada de decisão. Paterman (1970), como citado em Afonso 

(1993) designa-a por pseudoparticipação como sendo um dos três níveis de participação 
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referentes à capacidade de decisão garantidas aos intervenientes. Os outros níveis de 

participação - a parcial e a total, reconhecem de forma crescente o poder de decisão, em 

que é reconhecido pelos dirigentes e/ou colaboradores ao envolvimento de todos, na 

tomada de decisão. É a participação ideal da participação, ou seja, a perfeita. De 

salientar ainda que na participação parcial, têm influência nas decisões, mas o poder de 

decidir continua a ser dos dirigentes e/ou colaboradores. Tais níveis de tomada de 

decisão dizem respeito aos séniores se é desta população que se trata. 

Os efeitos de cada uma das formas de participação cooptativa são em princípio 

antagónicos. Com efeito, as participações cooptativa, activa e submissa podem servir 

para legitimar a decisão: enquanto, que, a participação cooptativa passiva pode servir 

para mudar a decisão, pelo facto de lhe comprometer eficiência, e eventualmente a 

eficácia, na execução. 

Lima (1992) distingue três níveis de profundidade de participação: (1) 

“participação na fase preparatória do processo” que é consultiva e informativa; (2) “a 

participação na própria decisão do processo” que se realiza através do direito de voto 

em órgãos colegiais e a “participação na implementação ou execução da decisão” com o 

objectivo de garantir a colaboração entre os administradores e administrados com vista à 

correcta execução das decisões. 

O conceito de participação assume ainda várias dimensões. Ao falarmos da 

participação dos séniores na US, encontramos outros conceitos ao longo das diversas 

leituras efectuadas em torno desta problemática, apresentando-se como um conceito 

polissémico tais como: relação, colaboração, parceria/partenariado envolvimento. Ao 

falarmos de participação dos séniores na US implicitamente falamos de ligação entre 

duas instituições educativas – a instituição familiar e a instituição educativa. Esta 

ligação, muitas vezes também chamada de relação tem sido utilizada no campo 

científico com sentido de orientações diferentes, a diversos níveis (macro, meso, micro). 

Surge enquadrada numa análise integracionista e organizacional, ou recorrendo ainda a 

determinados conceitos de natureza mais estrutural, como classe social. 

Um dos conceitos que por vezes surge na literatura é o de cooperação associado 

ao de colaboração. As noções de parceria, de responsabilidades e de participação 

assentes na ideia de US, comunidade educativa, em que processo educativo é fruto, de 

interacção entre os diferentes actores intervenientes. Esta ideia reside num processo 
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colectivo em que há partilha de todos os actores, cada um com as suas características e 

os seus contributos. 

Davies (1989) utiliza o conceito de participação quando se refere a actividades 

que pressupõem a tomada de decisões, o exercício do poder e o trabalho voluntário na 

US. No entanto, a participação será muitíssimo facilitada se, para além da existência de 

uma real vontade política, como verificamos anteriormente, existir já uma boa prática de 

relações entre os interessados. São também fenómenos de relação: o poder e a 

influência. 

Assim, “o poder é inseparável da relação através da qual ele se exerce, e que liga 

entre si as pessoas concretas à volta de objectivos específicos. Também segundo o 

mesmo autor entra-se numa relação de poder porque se deve obter a cooperação de 

outras pessoas para a realização de um projecto, seja ele qual for” (Friedberg, 1993, p. 

116). No entanto, o poder define uma troca que se torna desequilibrada, na medida em 

que coloca no centro do poder o dirigente e, no restante campo de acção, os que são 

dirigidos. A troca “é essencialmente um jogo relacional, pelo que não se pode desligar a 

interacção entre os sujeitos. Se a participação pressupõe exercício de poder ela é uma 

prática situada num campo da relação construída e reconstruída socialmente.” E caso os 

diversos actores intervenientes tenham interesses diferentes, emerge a situação de 

conflito, que poderá ser colmatada pela negociação. A essa negociação está 

correlacionado o diálogo como um processo de comunicação, nos dois sentidos. O 

monólogo não é compatível com a participação, pois uma das partes não é ouvida e, 

como tal, não pode influenciar a tomada de decisão. Se “a participação é uma forma de 

exercício da liberdade” (Machado, 1982), então podemos afirmar que a participação é o 

exercício da possibilidade de divergir dos outros.  

Porém, a forma como se participa e o exercício da tomada de decisão está 

relacionada com a US democrática. É esta relação entre participação e democracia que 

iremos abordar seguidamente pois é a que consideramos mais adequada aos interesses e 

necessidades dos séniores. 
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7.1  PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA 

A US como organização social, inserida numa sociedade democrática, tem a 

função de preparar os séniores para serem cidadãos democráticos e participativos, no 

que lhes diz respeito e aos que com eles participam. 

A questão da participação é remetida pela análise da problemática da 

democracia, pelo que ao falarmos de participação entramos “obrigatoriamente” no 

universo da democracia. Participação e democracia são dois conceitos que geralmente 

surgem associados, pelo que o conceito de participação assume relevância no texto da 

Constituição de 1976. Várias perspectivas de análise localizadas sobre a US quer pela 

problemática quer pela política tanto organizacional, como da participação e democracia 

têm dado origem ao aparecimento de expressões «educação democrática», “educação 

para a democracia”, “democratização do ensino”, “escola democrática”. Mencionamos a 

última, na medida em que se entrecruza com a nossa problemática do estudo. 

“A escola democrática assume que as decisões de política interna devem ser 

tomadas por todos os indivíduos por ela afectados, ou pelos seus representantes, 

decisões que só serão tomadas após prévia discussão e que serão aceites por todos uma 

vez tomadas” (Lima, 1998, p. 151). 

Em democracia o poder é compartilhado, na medida em que todos os sujeitos 

podem aceder a ele e é exercido por delegação de um conjunto de cidadãos. No entanto, 

se o sénior não se torna sujeito, a sociedade também não se tornará uma democracia 

autêntica, pois ambos exigem o julgamento crítico, a iniciativa, a responsabilidade e a 

participação pessoal. A democracia não se deverá confinar apenas à democracia política 

nem à representativa, mas sim alargar-se a uma democracia participativa. 

Assim, a participação só é possível numa sociedade democrática. Não obstante o 

exercício da democracia esta apresenta várias escalas de valor com diferentes modos de 

realização, com acima se referiu – a perfeita e imperfeita. 

Formosinho (1989) desenvolve esta temática, tipificando duas formas de 

democracia na escola comunidade educativa: a democracia directa e presencial e a 

democracia representativa, indirecta e orgânica. A primeira corresponde à participação 

de todos os sujeitos. A verdadeira extensão do exercício da prática demográfica far-se-á 

através da democracia directa. O participante idealizado por Rousseau será um 

participante que participa de manhã à noite pelo que tem sido interpretada, muitas 
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vezes, como democracia totalitária em oposição à democracia liberal. Para muitos 

autores a democracia representativa surge como uma modalidade realista, face à 

impossibilidade de realização da democracia directa. 

À democracia representativa indirecta e orgânica, corresponde a participação 

através de representantes, originando um fosso entre decisões/decisores e os 

representados. Podemos de facto, perante tais designações, afirmar que a democracia 

indirecta ou representativa aumenta a distância ao poder de decidir. 

Cruzando os níveis de intensidade da participação descritos no ponto anterior, 

com as formas da democracia apresentadas por Formosinho (1989), verificamos que na 

democracia indirecta ou representativa, a participação perfeita fica só ao alcance de 

alguns, restando a quase todos os outros, uma participação consultiva (se os 

representantes a promoverem) ou uma participação consultiva diferida (se os 

representantes tiverem capacidade para a organizar), ou então ficar-se-á por uma 

participação cooptativa. 

Existem, contudo, outras variáveis que definem diferentes formas de 

participação, que em síntese apresentamos segundo a definição de Ferreira: “capacidade 

de decisão dos participantes; nível de profundidade de participação; proximidade dos 

participantes em relação aos órgãos de decisão; efeitos sociais da participação; 

estratégias de participação; atitudes políticas face à participação; congruência com os 

objectivos da organização; processo da participação; atitudes de administração face à 

participação” (Ferreira, 1994, p. 4). 

A participação é assim um modo de contribuir para a construção de uma 

organização. Acrescentando a vertente política administrativa, quando falamos em 

Universidade Sénior, enquanto organização participativa, falamos da aproximação das 

decisões aos interesses daqueles que são objecto delas. Tal implica que a decisão deve 

pertencer ao grupo a que a mesma afecta. Pressupõe torná-la num centro de decisões 

sobre finalidades, objectivos, conteúdos e processos: implica que todos os 

intervenientes se situem numa atitude de mudança, o que não tem sido fácil pelas 

características de um país centralizado como é o nosso, em que a prática da democracia 

é muito recente. De acordo com Freire (1992, p. 153) “a construção do processo 

democrático envolve a participação de todos. Participação não é uma coisa que se diz: 

«participem!» e aí vou feito cordeirinho a participar. Participar envolve os diferentes 

participantes da escola.” A participação envolve o colectivo de forma voluntária e não 



148 

 

através da imposição. A participação implica que cada sénior assuma o seu verdadeiro 

papel, lute e enfrente conflitos com os outros numa atitude de afirmação pessoal de 

saberes crenças e convicções. Caso contrário limitar-nos-íamos a uma aparente 

participação que mais se confunde com autoritarismo e obediência pois como refere 

Freire: “O que é fundamental a uma democracia é o senso crítico e a participação” 

(Freire, 1997).  

 

7.2  A UNIVERSIDADE SÉNIOR COMO ORGANIZAÇÃO 

ESPECÍFICA E PARTICIPATIVA 

A questão da participação remete-nos para uma análise do conceito de US, como 

organização democrática bem como sobre o posicionamento de quem a integra. O 

estudo da sociologia das organizações, quer através da visão macroscópica ou 

microscópicos, produziu conhecimento útil e pertinente do ponto de vista do 

pensamento e da acção pedagógica. A US não se pode apenas limitar à reprodução de 

valores e normas do macro sistema, nem ficar dependente do jogo dos diferentes actores 

em presença. O bom ou mau funcionamento da US é pois fruto de um compromisso 

entre a estrutura formal e as interacções que se produzem no seu seio, nomeadamente 

entre grupos com interesses distintos. 

A US como unidade social educativa e organizacional é uma Instituição que 

contribui para a formação do cidadão sénior, É a aprendizagem do exercício da 

cidadania em condições conjunturais muito específicas como a que se apresenta a esta 

faixa etária que torna este quadro com uma identidade própria. Os séniores imprimem 

de forma muito específica, um conjunto de saberes e de experiências que enquadram o 

processo dentro e fora do tempo. 

A participação dos séniores é pois incontornável e veio produzir bons resultados 

conseguindo criar condições propícias para tal participação. Desta forma, “os séniores 

podem desempenhar nestas organizações até três papéis em simultâneo: alunos, 

professores ou dirigentes” (Jacob, 2011, p. 124). Assim, a afirmação da US, como 

organização participativa coloca-nos perante à questão de sabermos organizar a US e os 

séniores para a participação. Tal implica o conhecimento muito claro dos objectivos e 

que estes constituam real interesse para os seus destinatários. Deve ser claramente 
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definido participar no quê? Participar como? Com que finalidade? Será pois impensável 

que estas estruturas não tenham tido na base como poder decisor, os seus destinatários. 

Tal como afirma Ferreira (1994): “os objectivos das organizações determinam a 

estruturação das suas restantes componentes, o saber, a estrutura, a tecnologia, as 

pessoas, o ambiente, assim a escola terá de ser estruturada para a participação dos 

diferentes autores, entre os quais os séniores, uma vez que persegue objectivos de 

natureza participativa”, porque, só se aprende a participar, participando. 

Essa aprendizagem deverá ser “um processo colectivo de maturação social e 

cívica, que faça da participação um valor a preservar, uma regra de conduta 

organizacional” (Barroso, 1995, p. 43). A relação e a interacção entre os diversos 

actores que fazem a US são condições para a participação. 

A percepção que os séniores têm da US exerce grande influência sobre eles e 

terá consequências no seu futuro bem como na estrutura da aprendizagem. Os 

benefícios das relações, assim como os benefícios da autonomia, da integração e da 

aprendizagem serão de extrema importância, na participação nos benefícios da mesma. 

 

CAPÍTULO 8 

 

8. CONTRIBUTOS TEÓRICOS PARA UM QUADRO DE 

ANÁLISE 

Nos pontos anteriores podemos verificar, que a participação dos séniores na US, 

tem vindo a ganhar relevo e importância. O seu reconhecimento é visível não apenas na 

melhoria das condições físicas e materiais das US, mas também, e sobretudo na, 

aquisição de competências através da aprendizagem. Quer do ponto de vista do discurso 

político, quer das diversas perspectivas teóricas de investigação, a problemática da 

relação sénior/Universidade, tem sido actualizada pelo estudo e implementação de 

práticas educativas conducentes à participação e ao envolvimento dos séniores na 

educação, na família e no meio envolvente. Contudo, tais implicações têm sofrido as 

influências de teorias e conceitos que têm contribuído para a definição de objectivos e 

para o traçar de estratégias relativas à aprendizagem dos séniores. 
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Nesta contextualização teórica, que temos vindo a efectuar, importa também 

esclarecer o quadro conceptual em que nos colocamos e que utilizamos como 

referencial na análise do estudo empírico. Desenvolvemo-lo à luz das teorias que 

também definam o nosso posicionamento face à aprendizagem, às competências e à 

participação. Consideramos o conceito de Teoria definido por Spodek e Sarach (1998, 

p. 48) como, “um esquema para organizar e interpretar dados”, em que o termo “teoria” 

se refere a uma sistematização de princípios em relação a fenómenos observados e suas 

inter-relações. 

As ideias discutidas neste ponto incluem-se na teoria construtiva, mais 

especificamente o construtivismo social, desenvolvido por Vigotsky (1896-1934) 

Bruner (1915) e Paulo Freire (1963-2001). Não poderemos deixar de incluir, como 

marco teórico uma abordagem à Teoria Ecológica de Bronfenbrenner (1917). 

Numa perspectiva pedagógica, ou seja, no que concerne à arte de ensinar, 

partilhamos da Pedagogia de Paulo Freire. Abordaremos perspectivas científicas de pós-

modernidade de acordo com Boaventura Sousa Santos. Estas abordagens definem os 

três eixos teóricos do nosso quadro de análise. Como as escolhas não são inócuas estas 

reflectem, também o nosso posicionamento, face à problemática da participação dos 

séniores, direccionando o nosso olhar para uma realidade que não poderá ser esquecida. 

A necessidade de fazer com que em qualquer momento da vida cada um seja actor e 

autor do seu tempo. Protagonista de direito, no tecer da sua vida.  

  

8.1  PERSPECTIVAS TEÓRICAS DO CONSTRUTIVISMO 

“A realidade faz-se, não se encontra” (Bruner, 2000, p. 173). 

O construtivismo é uma teoria sobre o conhecimento e a aprendizagem. Ocupa-

se, sobretudo (mas não, apenas) do conhecimento, mas também do processo, ou seja, o 

modo como se chega a conhecer. 

Esta teoria enfoca na psicologia, filosofia e antropologia, pois apresenta o 

conhecimento como temporário, possível pelo desenvolvimento de competências, não 

objectivo, estruturado internamente e mediado pelo social e pelo cultural (Fosnot, 

1996). 

No construtivismo, o sénior cria o conhecimento ao agir (ou pensar) sobre a 

informação obtida, através da experiência. As informações recebidas do exterior são 
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interpretadas e ao mesmo tempo podem modificar o seu entendimento, num processo 

activo ao longo da vida. 

As pesquisas e a construção da teoria construtivista começaram a ter impacto no 

desenvolvimento cognitivo nos anos 60, com o contributo do Piaget (1896-1980), Freire 

(1963-2001), Vigotsky (1890-1934) e Bruner (1915). A teoria construtivista sofreu 

modificações com as novas pesquisas, dando origem a algumas ramificações: Vigotsky 

coloca a tónica do papel da linguagem e da cultura no funcionamento da mente, 

privilegiando o ambiente social. Bruner, seguindo a linha de teorização de Vigotsky, 

afirma que a concepção de desenvolvimento humano deve ser vista como uma teoria 

educação, porque não abarca somente uma teoria de desenvolvimento de competências, 

mas também uma teoria de transmissão cultural. 

As teorias construtivistas abandonam a epistemologia tradicional. A sua 

aplicação à educação requer em primeiro lugar, uma clarificação daquilo que se 

pretende alcançar. O conhecimento é visto como instrumental e as teorias construtivistas 

oferecem uma base teórica adequada para o desenvolvimento de métodos de ensino 

imaginativos.    

 

8.2  DO CONSTRUTIVISMO COGNITIVO AO CONSTRUTIVISMO 

COCIAL: O CONTRIBUTO CE VIGOTSKY E BRUNER 

“Nós, os seres humanos não temos acesso a uma realidade objectiva, dado que, 

construímos dela a nossa própria versão, e ao mesmo tempo, transformamo-la, a ela 

como a nós próprios” (Fosnot, 1996, p. 45). 

A teoria Vigotskyana dá-nos uma visão de desenvolvimento do ser humano 

baseada numa concepção de um ser activo, cujo pensamento é construído lentamente 

num ambiente que é histórico, e em essência, social. 

Deste modo, a ênfase colocada na vertente sócio histórica do conhecimento 

como é que as noções intuitivas dão lugar a noções aceites culturalmente e faz sentido 

na perspectiva desta interacção (Fosnot, 1996, p. 67). Assim, o pensamento individual 

progride em direcção a ideias culturalmente aceites mas sempre numa estrutura 

dinâmica aberta, capaz de inovação. 
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Vigotsky propõe então um outro tipo de interaccionismo que emerge do meio 

ambiente em que o sénior vive e que permite o acesso a instrumentos físicos (objectos) 

e simbólicos (a cultura, os valores, crenças, costumes, tradições, conhecimentos) 

desenvolvidos em gerações precedentes. Defende uma ideia contínua de interacção 

entre as mutáveis condições sociais e a base biológica do comportamento humano. As 

funções mentais, cada vez mais complexas, dependem da natureza das vivências sociais 

a que os séniores foram e são expostos. A linguagem é utilizada na interacção social e 

desempenha um papel importante na formação e organização do pensamento complexo, 

abstracto e individual. Essa relação entre a linguagem e o pensamento modifica-se ao 

longo do desenvolvimento pela aquisição de novas competências. De acordo com 

Spodek e Saracho (1998) reitera-se a visão de que o pensamento e a linguagem são dois 

círculos interligados. É da sua intercepção que se produz o chamado pensamento verbal, 

Este não inclui, nem todas as formas de pensamento, que não têm relação com a fala, 

como o caso da inteligência prática. 

Ao reconhecer a imensa diversidade de condições histórico-sociais em que o 

sénior vive, este teórico destaca as formas pelas quais as condições e as interacções 

humanas afectam o pensamento e o raciocínio. As diferenças encontradas nos diferentes 

ambientes sociais dos séniores (o familiar, o educativo e o meio social) promovem 

aprendizagens diversas que passam a activar processos de desenvolvimento de 

competências também diversos.  

Destaca-se a importância dos colaboradores como facilitadores do 

desenvolvimento de competências do sénior quer na relação, quer na interacção que se 

estabelece, e, consequentemente, na aprendizagem e na participação. 

O conceito de “zona de desenvolvimento proximal” é importante, na medida em 

que permite mostrar como se organiza a informação e verificar o modo como o 

pensamento opera. Deste modo, é possível planificar as situações de ensino-

aprendizagem e avaliar os processos individuais de desenvolvimento de competências. 

Para Vigotsky o processo de desenvolvimento é a apropriação activa do 

conhecimento disponível na sociedade em que o ser humano vive. O processo de 

pensamento é despertado e acentuado pela vida social e pela constante comunicação que 

se estabelece entre os séniores o lhes permite a assimilação da experiência várias. 

Permite ao mesmo tempo uma espécie de reescrita da sua própria história, permitindo-

lhes saldar, de forma positiva o seu passado. 
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Bruner inspirou-se nos trabalhos de Vigotsky e estudou a relação entre o 

pensamento e a linguagem, tendo identificado três sistemas de representação que 

evoluem progressivamente e sequencialmente os modos activo, icónico e simbólico. A 

compreensão passa pelos mesmos estádios que a representação do desenvolvimento de 

competências: compreensão pela acção, pela visualização e finalmente pela 

reapresentação simbólica de ideias. 

Para Bruner, citado por Spodek e Saracho (1998), a aprendizagem influencia o 

desenvolvimento de competências e o desenvolvimento das competências acontece 

dentro do contexto cultural do sénior. A “realidade” que imputamos aos “mundos” que 

habitamos é construída. Essa construção é o resultado da produção do significado 

moldado por tradições e pelo conjunto de ferramentas de uma cultura dos seus modos 

de pensamento. Baseado neste princípio construtivista, a educação pode-se conceber 

como “adjuvante de séniores na aprendizagem de instrumentos de produção de 

significado e de construção da realidade, para melhor adaptação ao mundo em que se 

encontram e para ajudar no processo de transformar tal como se exige” (Bruner, 1986, 

p. 40). 

 

8.3  CONTRIBUTOS DA TEORIA ECOLÓGICA DE 

BRONFENBRENNER 

O desenvolvimento humano está «embebido» numa cultura em mudança e por 

isso deve preocupar-se com os comportamentos determinados nessas situações (Bairrão, 

1992, p. 51). 

A teoria ecológica de Bronfenbrenner assume relevância no nosso estudo, na 

medida em que ela está centrada na influência do ambiente sobre o desenvolvimento e a 

vida do sénior. Ao considerarmos o enfoque da nossa pesquisa na participação dos 

séniores na US, posicionamo-nos na ideia de que o contexto sócio educativo e do meio, 

caracterizados por uma determinada cultura, se encontram interligadas, influenciando 

positiva ou negativamente o desenvolvimento de aprendizagem de competências dos 

séniores. Muitos dos programas de envolvimento e participação dos séniores partem 

desta teoria. 

Para Bronfenbrenner o desenvolvimento de competências progride em pequenos 

passos que se somam na construção de competências através das experiências. Cada 
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experiência significativa pode alterar a relação entre os elementos existentes que 

contribuem para a formação de competências e afectam a formação individual do 

sénior. Tal evolução relaciona-se com o ambiente. 

Bronfenbrenner (1979) conceptualiza o “ambiente ecológico” não apenas como 

um contexto imediato, mas também um conjunto de estruturas concêntricas: o micro 

sistema (local onde os séniores podem estabelecer relações face a face); o meso-sistema 

(mundo de relações entre os microssistemas); o exo-sistema (contexto não imediatos: os 

média, vizinhança, sistema de comunicação e transportes, mundo do trabalho, …) e o 

macro sistema (referem-se a crenças, valores, formas de agir e de pensar, estilo de vida, 

… que caracterizam uma determinada sociedade e são vinculadas pelas estruturas do 

“ambiente ecológico”. 

Em síntese, a perspectiva ecológica representa uma visão sistémica do 

desenvolvimento humano que procura compreender o processo de aprendizagem do 

sénior nos diferentes sistemas contextuais em que este se insere. No momento actual 

representa relevância, atendendo que as mudanças dos contextos familiares se têm 

tornado progressivamente menos propícios á interacção/socialização dos séniores e 

ainda o isolamento e solidão em que muitos se encontram. 

 

8.4  CONTRIBUTOS E PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS DE PAULO 

FREIRE 

A educação segundo Freire, assenta em pressupostos construtivistas e 

socioculturalmente contextualizados, baseados numa educação dialógica, 

problematizadora e conscientizadora entre dois sujeitos cognoscentes-

educador/educando e educando/educador. A influência de Vigotsky, nomeadamente da 

importância do ensino se situar no âmbito na “zona de desenvolvimento proximal” 

manifesta-se no discurso deste pedagogo. “É impossível ensinarmos conteúdos sem 

saber como pensam os alunos no seu contexto real, na sua continuidade. Sem saber o 

que eles sabem independentemente da escola para que os ajudamos a saber melhor o 

que já sabem de um lado e, de outros, a partir daí, ensinar-lhes o que ainda não sabem” 

(Freire, 1997 como citado em Fernandes, 1998, p. 136). 
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Deste modo, o contexto familiar e a experiencia de vida e profissional, não 

poderem nem deverem ser ignorados, pois é aí que o sénior vive. Ao entrar para a US 

transporta uma herança histórica, social e cultural. 

Na perspectiva de Freire, educar e aprender são actos colectivos e socializantes. 

Constitui troca de saberes e de experiencias, entre pessoas. É criar um clima aberto e 

democrático, em que os diferentes intervenientes criam segurança no que vão aprender e 

ensinar. É pelo diálogo que se criam as motivações, os gostos, a participação. O sujeito 

abre-se ao mundo, mas ao mundo do real da inquietação, da curiosidade, um mundo 

inconcluso, em permanente mutação. 

Freire menciona dois tipos de educação: a bancária em oposição à educação 

problematizadora. É importante referir estas duas concepções, na medida em que estão 

na base dos fundamentos do seu método, de acordo com os seus princípios filosóficos, 

e, os seus ideais da construção de uma sociedade menos excluída, menos 

discriminatória, menos racista e menos perversa. 

Por oposição à educação bancária, surge o conceito de educação libertadora que 

se alicerça na prática do diálogo, na problemática do real, na interrogação e na 

aprendizagem da análise crítica, sistemática e aprofundada, porque o sénior e o mundo 

não existem separadamente, mas sim numa permanente interacção. 

Numa educação libertadora ou humanizada, os séniores educam-se entre si 

mediatizados pelo mundo. A US fundamentada no real, e que encerra este conceito de 

educação, permitirá ao sénior desenvolver-se, adaptar-se e ao mesmo tempo 

desenvolver o mundo que o rodeia.  

Na visão de Freire, o sénior analfabeto é sempre um oprimido porque está 

privado de técnicas, conhecimentos e competências que lhe permitem perceber o mundo 

à sua volta e tornar-se activo e participativo. O analfabetismo não é apenas o 

desconhecimento do mecanismo da leitura e da escrita, mas também uma situação 

psicológica de demissão em relação ao mundo menos imediato. Por isso, ele é ainda um 

sintoma de uma condição social e humana de opressão, discriminação e exclusão. Na 

perspectiva enunciada, a situação de miséria e estagnação em que certas comunidades 

vivem, só poderá ser ultrapassada pela elevação do nível cultural da população, da qual 

o primeiro passo é a alfabetização. Para o autor, alfabetizar é despertar o sénior para a 
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realidade que o rodeia (política, social, económica, cultural, educativa…) só assim 

poderá haver uma verdadeira integração na sociedade. 

A consciencialização é a compreensão crítica do mundo. A alfabetização é um 

processo de consciencialização. Consciencializar é despertar a consciência crítica do 

sénior em relação à sua realidade, tornando-o capaz de a transformar. Esta nova 

concepção de aprendizagem, implica uma nova forma de ensinar uma aprendizagem 

democrática e participada. A preocupação centra-se na transformação do contexto de 

vida que é a US de que fazem parte as relações com a família e a comunidade e as 

normas culturais que lhe subjazem. 

A US terá então um papel mais amplo - a educação para uma verdadeira 

cidadania. O exercício da cidadania num conceito amplo contempla todas as formas de 

participação na vida da comunidade. Participação, essa, que abrange o direito ao voto e 

a ser elegível, a acção afirmativa de grupos e associações de carácter cívico, sindical e 

profissional e ainda fazer valer os direitos humanos e os direitos sociais. Em sentido 

restrito, a cidadania na educação é, promovida através dos conteúdos de natureza cívica 

e ética e através das práticas. A educação para a participação ajuda a alcançar as 

informações necessárias para as tomadas de decisão mais responsáveis, conscientes e 

livres. 

Paulo Freire acreditou que tudo pode ser diferente através de uma educação 

libertadora. Deste modo, uma US democrática e participativa tem um papel 

determinante no envelhecimento activo. O seu sonho, a sua utopia traduz-se antes de 

mais, pela educação, que exige um compromisso no plano ético, social e político. De 

nada adianta um discurso competente se a acção é impermeável à mudança. Ela passa 

muito pela atitude dos colaboradores face aos objectivos que se colocam como 

profissional e como pessoa. 

A consciência desta realidade vem definir que a US não pode nem deve actuar 

da mesma forma em todos os contextos, com todos os séniores, com todas as famílias e 

com toda a comunidade. 

“Não há um sem os outros, mas ambos em permanente integração” (Freire, 

1997). 
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8.5  O PARADIGMA DA CIÊNCIA PÓS-MODERNA  

“Todo o conhecimento é local e total” (Santos, 1999, p. 46). 

Quer as teorias enunciadas anteriormente quer a perspectiva epistemológica de 

Freire situam-se no paradigma da ciência pós-moderna. Este paradigma procura 

recuperar a totalidade da realidade natural e social através de abordagens diversas: 

multidisciplinaridade interdisciplinaridade transdisciplinaridade, multiculturais, 

feministas do senso comum e integrar os conhecimentos de carácter cognitivo, sensitivo 

e afectivo. 

Em oposição ao paradigma moderno que pressupõe um conhecimento 

disciplinar, especializado, o paradigma pós-moderno (emergente), a fragmentação não é 

disciplinar e sim temática. 

Deste modo, os temas são galerias por onde os conhecimentos progridem ao 

encontro uns dos outros (Santos, 1999, p. 47). O conhecimento sendo total, é também 

local. 

Reforçando, constitui-se em redor dos temas que em dado momento são 

adoptados por grupos sociais concretos como projectos de vida locais, sejam eles 

reconstruir a história de um lugar, manter um espaço verde, construir um computador 

adequado às necessidades locais, fazer baixar a taxa de mortalidade infantil, inventar um 

novo instrumento musical, irradiar uma doença, etc… (idem, 1999, p. 47). 

Segundo o paradigma pós-moderno, o conhecimento constitui-se em senso 

comum. O senso comum é o conjunto de opiniões geralmente aceites sobre uma questão 

pela maioria das pessoas em determinado meio (Dicionário Porto Editora). 

O senso comum é prático, pragmático, faz coincidir causa e intenção. É 

excelente em captar a profundidade horizontal das relações conscientes entre pessoas e 

entre pessoas e coisas (idem, 1999, p. 56). No entanto, deixado a si mesmo pode tornar-

se conservador e legitimar prepotências, mas interpenetrado pelo conhecimento 

científico pode estar na origem de uma nova racionalidade feita de racionalidades, 

(idem, 1999, p. 57). O conhecimento científico moderno fundamentava-se na 

superioridade das ciências da natureza sobre as sociais, na valorização das metodologias 

laboratoriais e das análises de carácter qualitativo, na valorização exclusiva da razão. 

Este paradigma foi destronado pela teoria da relatividade e pela mecânica quântica e 



158 

 

não se apoia mais em certezas, leis deterministas, mas antes sobre a probabilidade, 

dando importância à dúvida e à curiosidade na produção de novos conhecimentos. 

É à luz das teorias sócio construtivistas, com os contributos da pedagogia de 

Freire e posicionando-nos na ciência pós-moderna que elaboramos um quadro teórico 

de análise, para a participação dos séniores na US. Estes contributos permitiram ainda à 

investigadora definir as suas opções metodológicas face à pesquisa e que serão 

apresentadas na parte seguinte. 
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 

 

CAPÍTULO 1 

 

1. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

As opções metodológicas do estudo imbricam nos princípios filosóficos e as 

posições epistemológicas da investigadora. Assim, este capítulo compõe-se de cinco 

secções que são desenvolvidas no âmbito da metodologia qualitativa, aplicada no 

presente estudo. Considera-se o conceito de metodologia utilizado por Kaplan (1964, 

como citado em Afonso (1994, p.151) que refere que esta é “a descrição, explicação e 

justificação dos métodos”. Assim, iniciamos este capítulo pela justificação da opção 

metodológica global apresentando o modelo da abordagem qualitativa e as suas 

principais características (1). Serão discutidas as estratégias de investigação utilizadas 

na investigação: estudo de caso e etnográfico (2), apresentando-se seguidamente as 

questões de investigação, os objectivos e o quadro geral da pesquisa, como estrutura 

conceptual da investigação (3). Perante o quadro metodológico adoptado, serão 

discutidas as principais técnicas e instrumentos de recolha de dados, considerados 

apropriados para o respectivo estudo (4). A última parte incluirá o processo de 

tratamento dos dados, a análise de conteúdo e os temas emergentes, bem como as 

categorias discutidas (5). 

 

1.1 A INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E A 

ABORDAGEM QUALITATIVA 

“Uma Investigação Social, não é uma sucessão de métodos e técnicas 

estereotipadas que bastaria aplicar tal e qual se apresentam, numa ordem imutável” 

(Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 16). 

O presente estudo enquadra-se no campo da investigação social e educativa, na 

área das “Ciências da Educação”, fundamentalmente porque nele se pretende 

compreender e aprofundar um determinado fenómeno: a problemática das práticas 

participativas na US em contexto rural “apelo” à oportunidade. 
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As abordagens qualitativas centram-se na descrição e análise de elementos 

específicos de informação, pelo que implicam o uso de técnicas específicas concebidas 

para obter dados que reflictam os significados construídos pelos sujeitos, sobre o 

processo de participação em que estão envolvidos. Diferentes, assim, das abordagens 

quantitativas que se centram em factos e comportamentos e cujo principal objectivo é o 

estabelecimento de relações e a verificação de teorias a partir de hipóteses previamente 

formuladas (Bogdan & Biklen, 1994, pp. 72-74).  

A nossa investigação tem como objectivo fundamental procurar, compreender e 

interpretar de uma forma profunda, fenómenos da vida colectiva dos indivíduos: como 

se comportam, como interagem, como pensam e se movimentam em determinadas 

culturas e contextos. É na emergência de uma determinada compreensão 

fenomenológica que se criam dispositivos de investigação que pretendem coordenar 

com máxima coerência e eficácia as operações, em função dos objectivos previamente 

definidos. 

 A opção pela abordagem qualitativa está intrinsecamente relacionada com a 

abordagem interpretativa, considerando que não existe uma só interpretação (objectiva) 

da realidade, havendo tantas interpretações quanto a dos indivíduos (investigadores) que 

a procuram interpretar. A investigação, de acordo com o paradigma interpretativo, 

decorre no cenário natural, é descritiva e centrada no significado e nas questões 

emergentes (Vasconcelos, 1997, p. 42). 

O cenário natural corresponde ao ambiente natural de ocorrência dos fenómenos 

vividos pelos diferentes actores e pelo próprio investigador. O investigador será 

construtor e actor dessa mesma realidade; acredita que essa realidade é sempre uma 

realidade interpretada, ou seja, que o mundo é subjectivamente percebido. No cenário 

natural, o enfoque é dado aos acontecimentos do quotidiano e o investigador procura 

identificar o significado das acções dos acontecimentos aí vividos, sob os diferentes 

pontos de vista dos próprios actores. Assim o estudo pretende, ser uma visão 

aprofundada de quem presencia e vive os acontecimentos, o que implica a presença 

mais ou menos prolongada no local onde se realizou a pesquisa.  

Entendemos o conceito de dados recolhidos, na definição dada por (Sammer, 

2000, p. 178) “como vulgares pedaços de informação no ambiente (Merriam, 1988, p. 

67), que tomam a forma de notas de campo, transcrições de entrevistas e documentos 

variados, compilados em páginas de materiais descritivos” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 
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132) em que é necessário organizar, para poderem ser analisados. O autor considera esta 

definição no sentido lato para poder evocar uma outra no sentido restrito em que os 

dados são o que resulta do processo de análise a que são submetidos os materiais 

descritivos. São frequentes as transcrições e citações extraídas das notas de campo, 

entrevistas e documentos internos. 

Pretende-se descrever situações minuciosas, realçar aspectos de pormenor, 

Importa por isso descrever tão exaustivamente quanto possível os dados recolhidos 

(Bogdan & Biklen, 1994, p. 48). 

O foco da investigação interpretativa, ao contrário da investigação baseada no 

paradigma positivista, visa reflectir sobre a compreensão, dos factos a partir dos dados 

de observação empírica. O investigador não tem como objectivo adquirir um 

“conhecimento sobre” o real, mas ser familiarizado com a situação tal como ela é 

definida pelos próprios actores. Os dados são analisados de forma indutiva, não sendo 

recolhidos com o objectivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente. 

Ao invés disso, as abstracções são construídas à medida que os dados particulares 

recolhidos se vão agrupando (Bogdan & Biklen, 1994, p. 50). Assim, o presente estudo 

passou por um período intenso de recolha de dados procedendo-se à análise em vários 

momentos da investigação, num processo de vai-e-vem, de aproximação/distanciamento 

do real. Ao descobrirmos novos enunciados e as relações a partir dos dados, a 

necessidade de uma investigação multi-referenciada para a compreensão total do 

fenómeno em estudo e dos elementos concorrentes para a sua definição, aparecia como 

inevitável, tornando-se explícita a pluridisciplinaridade” (Homem, 1998, p. 90). 

A investigação foi feita através de suporte de documentos (documentos oficiais: 

legislação, estatutos, plano de actividades, inscrições,…) contando-se ainda as 

informações mais específicos tais como informações dos painéis da universidade, frases 

soltas, informativos para os séniores e para a comunidade. No seu conjunto, estes 

elementos permitem uma panóplia de informação para actualizar procedimentos 

essenciais na procura de uma maior validade do estudo, através do confronto de 

informações: o escrito, o feito, o dito. 

Embora se partisse inicialmente com o pressuposto de que a investigação 

decorre num acto de descoberta mais do que para verificação ou prova, isso não anula, a 

existência de um quadro conceptual teórico ao qual nos referenciamos para o 

aprofundamento do estudo. 
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De acordo com Evers e Lakmski (1991) como citado em (Homem, 1998, p. 91) 

“o que vemos depende em larga medida do que acreditaremos que vamos ver (…) nós 

não vemos, ouvimos ou sentimos nada, sem que primeiro tenhamos ideias que dêem 

significado à nossa experiencia”. 

A investigação como processo rigoroso e sistemático, de descrever e/ou 

interpretar a realidade exige-nos um conhecimento tão aprofundado, quanto possível, 

dos métodos e técnicas que a permitam desenvolver. Assim para a realização deste 

estudo optou-se pelo método etnográfico como a via mais correcta de estudar a 

problemática das práticas participativas dos séniores na US, em contexto rural, na 

medida em que a participação é um fenómeno social, pelo que, a etnografia coloca a 

tónica na exploração da natureza de certos fenómenos sociais, mais do que formular 

hipóteses ou testar as mesmas (Atkinson & Hammersley, 1994, como citado em 

Vasconcelos, 2000, p. 47). 

 

1.2  UM ESTUDO DE CASO E A ETNOGRAFIA COMO ESTRATÉGIA 

INVESTIGATIVA 

“O estudo de caso consiste na observação detalhada de um contexto, ou 

indivíduo, e de uma única fonte de documentos, ou de um acontecimento específico” 

(Bogdan & Biklen, 1994, p. 89). 

Na continuidade do que foi descrito anteriormente quanto à metodologia 

investigativa – a abordagem qualitativa baseada no paradigma interpretativo a escolha 

do estudo caso como estratégia de investigação prende-se com a caracterização do 

objecto de estudo: o fenómeno da participação dos séniores, num determinado contexto 

organizacional: a US implementada em meio rural no Distrito de Leiria. Seleccionamos 

a US única implementada em meio rural, pequeno agregado populacional de povoação 

dispersa numa paisagem de campo de cultivo, de alguma indústria de cutelarias e 

calçado. 

A escolha desta US obedeceu a critérios do “conhecido” e do “desconhecido”. 

“Conhecido” porque na US conhecíamos a Direcção, era um lugar com estabilidade dos 

colaboradores e o trabalho desenvolvido com os séniores era supostamente reconhecido. 

Conhecíamos a sua localização, instalações e origem recente (2005). A investigadora 

teve na origem da Universidade. Do “desconhecido” porque não sabíamos quem eram 
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os professores – colaboradores, nem qual o seu posicionamento face à participação dos 

séniores. Também era desconhecido os métodos de trabalho, bem como o tipo de 

relações entre docentes e séniores, desconhecendo, igualmente os estudantes-séniores e 

quais as suas expectativas, face à US e à sua participação nela. 

Um dos critérios de selecção, desta US prende-se com a proximidade geográfica, 

em relação ao local da residência e de trabalho da investigadora. Não podemos também 

deixar de referir como opção de escolha deste contexto de investigação fundamentou-se, 

também, na experiencia profissional e pessoal da investigadora, no trabalho com 

séniores em meio rural. 

Optámos pelo estudo caso da situação educativa, cultural e social concretas, 

vividas num espaço e tempo real – actual, permitindo assim, a identificação das suas 

características próprias. (Yin, 1994, p. 13) define estudo de caso, como um inquérito 

empírico que investiga um fenómeno contemporâneo no seu contexto, especialmente 

quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes. 

No âmbito deste paradigma, o estudo caso procura o detalhe de interacção com 

os seus contextos sendo um estudo de particularidade, complexidade de um caso 

singular, para compreender a sua actividade em circunstâncias importantes (Stake, 

1998, p. 67). Pretende-se levar a efeito uma pesquisa pormenorizada e em profundidade, 

num conhecimento de factos novos que dizem respeito aos fenómenos educativos, 

sociais e culturais para uma maior capacidade de reflexão e criação de um olhar crítico 

sobre a realidade. 

A investigadora procurou, para além de compreender e interpretar os factos, 

descobrir o sentido oculto das acções e o significado que os actores envolvidos atribuem 

aos seus actos. O estudo etnográfico para além da ênfase que é dada ao estudo de caso 

tem a vertente cultural, em que o fenómeno ocorre. Neste caso, o contexto rural em que 

o mesmo decorre, acrescenta-lhe uma especificidade cultural própria. 

Deste modo, é necessária uma estadia mais longa e mais trabalho para se 

desenvolver o conhecimento, competências e confiança que permita entrar nos 

santuários mais profundos e aumentar a confiança requerida para compreensão da 

situação em primeira mão (Woods, 1999, p. 143). 

O investigador situa-se ao longo da investigação etnográfica como o 

“instrumento” principal intervindo frequentemente com a teoria e o método, numa 
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aplicabilidade de princípios de interaccionismo simbólico ao próprio processo 

investigativo. Sem posicionamento, o investigador não pode ser tendencioso, deve ser 

imparcial e ter em conta o contexto da investigação. Esta será contextualizada pelas 

situações e definições da situação, as suas actividades são construídas e interpretadas 

em processos distintos e o “self” do investigador está inevitavelmente imbuído dela 

(Woods, 1999, p. 146). 

Em síntese: a nossa posição, ao longo do estudo, embora sendo focalizada numa 

situação real é feita a sua sistematização recorrente. O significado que os actores 

envolvidos nas situações lhe atribuem são tão importantes ou mais que as situações 

reais.  

CAPÍTULO 2  

 

2. O PERCURSO HEURÍSTICO 

Ao atendermos à raiz etimológica da palavra heurístico, verificamos a essência 

do seu conceito de origem grega “rísken” ela significa achar, descobrir, encontrar. Em 

investigação pretendemos descobrir o que nos inquieta, o que nos suscita “a procura de” 

para que possamos encontrar as possíveis respostas. Nesta perspectiva, o percurso 

heurístico corresponde ao caminho por nós trilhado e aos métodos utilizados face às 

nossas opções metodológicas, ao longo de todo o percurso, até finalizarmos a nossa 

investigação. 

 

2.1 O DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

“O design investigativo corresponde ao plano condutor da investigação, o plano 

de acção que, partindo de um conjunto inicial de questões, permite chegar a um 

conjunto de conclusões/respostas” (Diogo, 1998, p. 105). 

Ao expor o procedimento científico, seguimos o percurso investigativo utilizado 

em ciências sociais. O desenho da investigação corresponde ao percurso que conduz ao 

conhecimento científico. Inicia-se com a delimitação do objecto de estudo (investigar o 

quê), seguindo-se uma fase inicial que engloba a constituição precoce de questões ou 

questão que delimitam, com progressiva clareza, o objecto de estudo, funcionando como 

referência para a posterior definição dos rumos de investigação. Tais questões orientam 



166 

 

a estratégia de recolha de informação, deixando um espaço para o inesperado, onde, “a 

gestão do facto, do fracasso e do êxito inesperado, constituem uma das principais fontes 

de inovação no estudo” (Carmo, 1998, p. 46). 

 

2.2  QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

O presente estudo circunscreve-se à problemática das práticas participativas e 

envolvimento dos séniores na US, em contexto rural, como referimos na nota 

introdutória do nosso trabalho. Pretendemos com ele procurar e entender o que leva os 

séniores a participam na US, de que forma os séniores participam e também conhecer e 

compreender como é que eles evoluem (ou não) na participação. 

Assim, a nossa curiosidade foi conducente a uma questão de partida, 

sustentadora de todo o nosso trabalho: 

“Quais as práticas participativas dos séniores, na US em contexto rural e como 

se processa e evolui essa participação como oportunidade?” 

A questão de partida pretende ser “um primeiro fio condutor tão claro quanto 

possível, para que o trabalho, de investigação se inicie e se estruture uma coerência”. 

Ainda segundo os mesmos autores, a questão de partida será uma “questão aberta” 

(Quivy & Campenhoudt, 1992, pp. 39-41), o que significa que várias respostas podem 

ser encaradas sem ter a certeza de uma resposta pré-concebida. 

 

2.3  OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Ao longo do enquadramento apresentado na fundamentação teórica procuramos 

analisar a importância de que se reveste a participação dos séniores na US, para 

proporcionar experiências de aprendizagem contextualizadas ao sénior, contribuindo 

para o seu envelhecimento activo.  

A questão inicial delineou o tema do trabalho: A participação dos séniores na 

US, como oportunidade, em contexto rural, bem como o seu objectivo geral: 

“Compreender de que forma os séniores, enquanto actores socais, participam e são 

envolvidos na US, no meio rural”. Subjacentes a este objectivo geral, foram definidos 

os seguintes objectivos específicos:  
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A - Caracterizar a US, em meio rural, na sua dimensão organizativa e funcional, 

nomeadamente no que se refere à participação e envolvimento dos séniores; 

B – Identificar elementos que facilitam e/ou dificultam a participação dos 

Séniores na US; 

C – Identificar semelhanças e/ou diferenças na participação dos Séniores; 

D – Conhecer as perspectivas e expectativas dos diferentes actores face à 

participação dos séniores; 

E – Identificar como e quando a participação dos séniores se vai construindo e 

desenvolvendo; 

F – Conhecer a auto-percepção do sénior em contexto; 

G – Identificar relações de solidariedade avós e netos; 

Tendo por base estes objectivos, procurámos entender, em profundidade, o 

significado da participação dos séniores na US. 

Partimos também da hipótese central de que as situações de trabalho quotidiano, 

na US, proporcionam uma multiplicidade e complexidade de relações, interacções com 

um conjunto de actores que “constroem” o ambiente social, cultural e educativo, no qual 

o sénior se insere, cresce e se desenvolve. Este processo desenvolve-se no tempo, por 

influência de diversos factores internos e externos à Instituição, de ordem relacional, 

movidos por ambiguidades e contradições atribuíveis aos actores envolvidos. 

A questão de partida foi-nos remetendo para outras questões à medida que a 

investigação ia avançando, permitindo desdobrá-la em questões mais focalizadas: 

questões parcelares. Parcelares porque tal como o seu nome indica cada uma das 

questões é uma pequena parte de um todo. 

Quais as finalidades, da US para os alunos? 

Como é que os séniores percepcionam as competências? 

O que é que os séniores entendem por participação na US? De que forma eles 

participam? 

Como é que os professores-colaboradores perspectivam o seu trabalho com os 

séniores? 
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Que participação os professores-colaboradores pretendem ou desejam? E os 

séniores? E os Directores? 

Será que a US é um espaço para resolver a problemática da participação dos 

séniores? Quais as áreas em que eles participam? Como participam?  

Como é que evolui a participação dos séniores? 

Que factores estão inerentes à diferenciação na participação? 

Qual o papel do professor-colaborador, da família e do contexto nessa 

participação? 

Como os avós e netos perspectivam as relações intergeracionais? 

Como os netos percepcionam a USB e as aprendizagens dos avós? 

Vantagens das relações avós e netos? 

Estas questões permitem explicitar hipóteses teóricas: elas indicam o que nós 

queremos saber prioritariamente. De uma fase de exploração alargada, passou-se a uma 

área mais restrita de análise de dados. 

Seguiremos o modelo dedutivo: que estabelece os códigos ou marcos prévios à 

realização do trabalho. À medida que a investigação avança, o modelo adoptado será o 

indutivo: a recolha dos dados é efectuada sem nenhum esquema teórico prévio, 

aparecendo este à medida que a investigadora interage com o contexto, elaborando uma 

teoria fundamentada. 

De acordo com (Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 102), “cada investigação é 

uma experiencia única, que utiliza caminhos próprios, cuja escolha está ligada a 

numerosos critérios, como seja a interrogação de partida, formação do investigador, os 

meios de que dispõe ou o contexto educacional em que se inscreve o seu trabalho.” 

 

2.4  QUADRO DE ANÁLISE DA PESQUISA 

De acordo com os objectivos definidos e feitas as opções metodológicas do 

estudo, procedeu-se à construção do modelo de análise da pesquisa que constitui a 

“charneira entre a problemática fixada pelo investigador, por um lado e o seu trabalho 

de elucidação sobre um corpo de análise forçosamente restrito, por outro” (Quivy & 

Campenhoudt, 1992, p. 106). 
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O modelo de análise da pesquisa foi elaborado segundo seis vertentes: o estudo 

da Instituição- USB, numa perspectiva sistémica, cultural, ecológica e sustentável (1); o 

estudo dos objectivos, finalidades e características da USB o estudo das formas de 

participação dos séniores na US (2); o estudo actual da participação dos séniores na US 

e a lógica do funcionamento sócio educativo (3); o estudo da interpretação das 

competências (4); o estudo da participação dos séniores na US, família e na comunidade 

(5); e por último o estudo das relações intergeracionais avós e netos (6). 

O estudo da US, numa perspectiva sistémica, cultural, ecológica e sustentável 

pressupõe uma pesquisa sobre o enquadramento legal da participação dos séniores, na 

medida em que considerando a US como organização, estas são “unidades sociais 

intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de se atingir objectivos específicos” 

(Etzioni, 1984, como citado em Formosinho, 1986, p. 82), e possuem normas que as 

orientam e lhes conferem o carácter formal da sua existência. Considerando a 

Instituição sócio educativa-US como um sistema, porque este é “concebido como um 

conjunto de elementos dinâmicos que interagem, organizados em função de um 

objectivo comum” (Afonso, 1994, p. 164). Optamos por uma perspectiva cultural 

porque, “não é possível entender a actividade mental sem ter em conta o 

estabelecimento dos seus contextos culturais e dos seus recursos” (Bruner, 1995, p. 11). 

E ainda, porque a cultura é vista como “o conjunto dos hábitos de vida, dos costumes, 

das representações, das emoções, das competências características de um determinado 

grupo social” (Silva, 2008, p.46).    

Optamos por uma perspectiva ecológica porque a ecologia estuda as relações dos 

organismos com o seu ambiente natural, e por uma abordagem sistémica e ecológica 

porque “a ecologia do desenvolvimento humano implica o estudo científico da 

construção recíproca e progressiva entre um ser humano activo e as propriedades em 

mudança dos cenários ambientais imediatos em que vive essa pessoa, e de que medidos 

esses processos é afectado pelas relações entre cenários e pelos contextos mais amplos 

em que esses cenários se inscrevem” (Bronfenbrenner, 1979, p. 231).  

Perante o nosso posicionamento face à pesquisa sobre a US procuramos 

conhecer as suas finalidades; a sua funcionalidade (espaço e tempo); a sua estrutura 

(grupos/actores); as relações de interpessoais; as estruturas formais e informais de 

informação, comunicação e poder (direcção, assembleia geral, reuniões, conversas). 
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Com o estudo da participação dos séniores na US, procuramos pesquisar 

determinados conteúdos tais como: estratégias de participação, os domínios em que 

ocorre a participação; formas de construir a participação e a sua evolução, face aos 

diversos sujeitos: séniores - alunos, professores-colaboradores, Direcção, directora- 

directoras e netos.  

Considerando a US enquanto organização, os diversos sujeitos que a constituem 

são “actores humanos (…) sendo logo à partida actores estratégicos (…)” (Friedberg, 

1993, p. 158). 

Consideramos que uma educação total só é atingível se forem conjugados os 

esforços de todos. Sabemos que nem todos os séniores têm a mesma capacidade para 

desenvolver acções, estratégias em relação à US e nem todos integram a US como 

elemento central dos seus projectos de vida. E num modelo tipo participativo, a maioria 

das actividades implementadas nas US limitam-se ao modelo das relações e 

comunicação, em que o papel dos Séniores é reconhecido. É esperado que as acções dos 

séniores possam apoiar a US e vice-versa, tanto mais quanto o nível de comunicação for 

melhorado. 

A terceira vertente da pesquisa corresponde ao estudo da actualização da 

participação dos séniores na US e a lógica do funcionamento sócio educativo e cultural. 

A quarta vertente corresponde ao estudo sobre a forma como os séniores 

perspectivam as competências 

A quinta vertente da pesquisa, corresponde à interpretação das relações, e à 

compreensão de como os intervenientes do estudo as interpretam e utilizam  

A sexta vertente, corresponde ao estatuto do aluno na família e na comunidade 

focando também a importância da solidariedade intergeracional para ambos (alunos e 

netos).  

Procuramos conhecer o uso do tempo e o relacionamento entre os diferentes 

actores, no quotidiano; a diversidade de acções, decisões, na prática da relação directa 

entre os séniores e a comunidade e a família, bem como a comunicação entre os 

diversos actores: tipo, formas, consequências. Qual a diferenciação de papéis e níveis de 

responsabilidades dos actores e benefícios das relações.  
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Afonso (1994, p. 38), que refere duas tipologias, uma proposta por Parterman, 

(1970) e outra por Macheth (1981). 

- No primeiro são considerados níveis de participação: Pseudoparticipação, 

Participação Total, Participação Parcial. Assim, o autor refere que na 

Pseudoparticipação os séniores não têm capacidade alguma para influenciar as tomadas 

de decisão. 

Na Participação Parcial, embora o poder esteja nas mãos dos gestores, os 

séniores têm alguma capacidade para intervir nas decisões a tomar. Os outros níveis de 

participação – a Parcial e a Total reconhecem de forma crescente o poder de decisão, 

nomeadamente a última em que é reconhecido pelos dirigentes/gestores: é a situação 

ideal da participação, ou seja, perfeita. 

Na Participação Total todos os intervenientes têm poder para influenciar a 

tomada de decisões. Macheth, na sua tipologia refere quatro possibilidades, embora 

segundo ele, os séniores tenham um papel onde são receptores passivos das decisões. 

O nível de decisão, controlo, aconselhamento e comunicação. Deste modo, 

sabemos que, “os canais de informação são decisivos (…) na manutenção de influência 

e tomada de decisões” (Afonso, 1993, p. 139). 

Partilhamos da ideia de quanto mais e melhor for a comunicação, mais 

partilhadas são as vivências. 

 

2.5  ÉTICA: RESPEITO, INFORMALIDADE, COLABORAÇÃO 

“O direito à privacidade deve ser salvaguardado em todas as interacções 

investigativas, na certeza de que, como investigadores não podemos objectivar os 

sujeitos da investigação devendo respeitar e promover a sua dignidade, como seres 

humanos” (Vasconcelos, 1997, p. 69). 

A nossa postura quer ao longo do estudo, quer durante a recolha do material 

escrito, quer nos relatos orais durante as entrevistas foi de grande respeito e abertura, 

bem como quando da negociação inicial, do protocolo a desenvolver, quer com a 

Directora, Directores, professores-colaboradores quer com os séniores e com os netos. 
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Utilizámos a primeira reunião na abertura do ano lectivo, não só para nos 

conhecermos, mas também para pedirmos colaboração explicando com honestidade e a 

maior clareza possível, os objectivos do estudo a efectuar. 

Bogdan e Biklen, (1994), consideram que a compreensão por parte dos 

participantes é crucial para o sucesso de uma investigação qualitativa e tal pressupõe, 

por parte do investigador, uma postura de aprendente, “aprender com” e não de quem 

“sabe tudo”. 

A confiança é também um sentimento necessário entre as pessoas envolvidas no 

estudo, ideia defendida também por Erickson (1986) e por Sammer (2000). Caso não 

haja confiança, pode-se levar as pessoas a enveredar por uma posição defensiva, 

dificultando o trabalho do investigador e pondo em causa a validade dos resultados 

obtidos. 

Procuramos manter uma postura informal, tentando interagir de forma natural, 

não intrusiva, procurando minimizar o “efeito do observador”. Nas reuniões tomamos 

atitudes passivas, sem interferir. No entanto, fomos ganhando o direito de poder 

testemunhar e fazer parte do ambiente, conquistando caminhos que se foram abrindo, e 

que proporcionaram uma óptima colaboração, quando da aplicação dos instrumentos de 

recolha de dados. O diálogo foi essencial em todo o processo de investigação. 

“Em cada entrevista que ia efectuando mais me sentia familiarizada com a US, 

com os alunos que a frequentam, com os colaboradores que nela trabalham. Sinto que 

ganhei novas amigas. Quando chego, há sempre algo de novo para se contar, para 

partilhar, para ouvir, para ver. A minha presença foi-se tornando habitual com plena 

liberdade de movimentação, numa heterogeneidade de atitudes e comportamentos, que 

por vezes se tornam difíceis de observar e registar em simultâneo sem poder interferir” 

(Diário do Investigador, 10 de Abril de 2009). 

Quanto ao anonimato, seguimos a postura de Smith (1990) como citado em 

Vasconcelos (1997), no que se refere à protecção da privacidade dos indivíduos que 

participam no estudo. Os nomes adoptados foram de letras, excepto o dos séniores e 

netos, que se aplicou números e letras.  

Desta forma, por razões de ética e privacidade, assegurámos a confidencialidade. 

Assim, para a Universidade utilizamos a designação USB para a directora e directoras 

(ex. DA, DP, DB…), para os professores (PV, PA…), para os alunos a letra (E1, E2, 
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E3, E4…), para os netos (N1, N2, N3…), para tal foi elaborada uma lista com a 

codificação dos nomes dos participantes no estudo, para nosso uso pessoal durante as 

entrevistas. 

 

2.6  O ITINERÁRIO DA INVESTIGAÇÃO: UM PROCESSO 

NEGOCIADO 

Ao longo da investigação etnográfica, o processo investigativo vai-se 

construindo, através de uma multiplicidade de relações, que se vão estabelecendo e 

desenvolvendo entre os diversos sujeitos. Muitas das acções determinam o feedback por 

parte dos sujeitos implicados, numa espécie de retroacção sobre o próprio sujeito que as 

realiza, muitas vezes reencaminhando o próprio processo. 

Segundo Woods (1999), a etnografia interaccionista pode contribuir para uma 

sociologia da aprendizagem, pelo que estará em conexão com o construtivismo social. 

Assim, “o conhecimento é uma actividade social gerada através de um processo de 

negociação e consenso” (Vasconcelos, 1997, p. 42). Para além de um processo de 

conhecimento, este estudo etnográfico foi sobretudo para a investigadora uma 

experiência intensa, motivadora, transformativa, feita de realidades múltiplas, onde a 

imagem percepcionada pela investigadora se assemelha a um caleidoscópio. “Quando a 

observadora vai mudando a posição do caleidoscópio, muda também na sua 

multiplicidade de ângulos” (idem; p. 42). 

Para uma melhor percepção do processo de investigação elaborámos um 

diagrama da investigação, através do qual se pode observar o circuito interactivo:  
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Problemática 

As práticas participativas e 

envolvimento dos séniores na 

Universidade Sénior. 

 

Objecto de Estudo 

Os séniores na Universidade 

sénior em contexto rural.  

Selecção do local de 

investigação 

Negociação com a 

Universidade Sénior 

Pessoas: 

Observador 

Alunos séniores 

Professores-

colaboradores 

Directoras 

Directora da 

Universidade Sénior 

Netos 

 

 

Tempo: 

Observação em aulas 

Observação em 

actividades e eventos 

Reuniões à tarde 

Reuniões à noite 

Entrevistas ao fim de 

semana 

 

Forma: 

Observar 

Entrevistar 

Conversar 

Telefonar 

Espaço: 

- Na sala do espaço 

do conhecimento 

- Na sala dos 

computadores 

- Na sala da 

policlínica  

- Na sala da Junta 

de Freguesia 

- No exterior 

Modo/Clima: 

Ética 

Colaboração 

Reciprocidade 

Facilitador 

Confiança 

Simpatia  

Liberdade  

Registos: 

- Notas de campo 

- Entrevistas 

- Diário  

- Materiais 

- Jornais 

- Plano de 

Actividades 

- Ofícios  

Papéis 

Observadora 

Uma colega  

Amiga 

Um recurso 

 

Universidade Sénior 

Contexto Rural 

 

Universidade Sénior 

QUADRO 5 - Investigação e as diversas dimensões interactivas 
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2.7  A ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O nosso estudo organiza-se em três fases que correspondem a vários momentos, 

que nalgumas situações se sobrepõem: a fase inicial do estudo, o seu desenvolvimento e 

conclusão. 

A Fase Inicial do Estudo 

Na primeira fase, que decorreu de Abril à primeira quinzena de Janeiro de 2008, 

definimos a problemática, formulou-se a questão central da investigação e algumas 

questões parcelares, decidimos pela natureza do processo de investigação e pela escolha 

do caso. Paralelamente recorreu-se a uma primeira etapa da revisão da literatura sobre a 

problemática no sentido de tornar viável as questões de investigação e orientar as nossas 

opções metodológicas do estudo. Elaborou-se um pré-projecto de estudo, com todos os 

elementos necessários a uma investigação: o quê? Quem? Como? Porquê? E Quando? 

Elaborou-se também uma calendarização para a pesquisa que servisse de bússola ao 

nosso trabalho. Pediu-se o apoio da orientadora na pesquisa, no sentido de obter 

também a sua autorização formal. Iniciou-se o primeiro contacto com a US, onde a 

investigação iria decorrer. Todo este percurso foi iniciado em Março de 2008. 

Nos meados de Setembro de 2008, realizámos outros contactos nos quais 

fizemos o processo de negociação para o estudo, bem como clarificámos os objectivos e 

os fundamentos da pesquisa. 

O Desenvolvimento do Estudo 

A segunda fase do trabalho corresponde ao seu desenvolvimento e vai da 

segunda quinzena de Setembro de 2008 a Setembro de 2010. 

Este período coincide com quatro momentos: o da recolha dos dados, o 

tratamento e início da análise de dados, o aprofundamento da revisão da literatura, a 

elaboração de três projectos emergentes da US e o início da elaboração do relatório de 

pesquisa. 

A recolha dos dados corresponde à realização das observações na US, às 

entrevistas e à recolha de documentos. O tratamento dos dados corresponde à 

elaboração de uma base de dados constituída pelos protocolos das entrevistas, à sua 

primeira leitura com a anotação de inferências e à classificação do material compilado. 



176 

 

Deu-se início ao processo analítico em que sugiram os temas emergentes do 

estudo, que contribuíram para a construção dos guiões das entrevistas aos directores, 

professores e por último aos netos, bem como, para a selecção dos entrevistados, alunos, 

professores, directora, directoras das US do distrito e netos. 

À medida que a investigação vai decorrendo, a análise dos dados estabelecia a 

direcção do nosso trabalho de campo, modificando os nossos planos e seleccionando as 

estratégias até alcançarmos uma área mais restrita de análise. Iam emergindo outras 

questões parcelares, mais focalizadas. 

O aprofundamento da revisão da literatura traduziu-se na elaboração de um 

quadro teórico de estudo. Também nesta fase iniciou-se a redacção do processo 

metodológico com a sua descrição, o mais, detalhada possível e a descrição e 

caracterização do contexto do estudo, com base no tratamento e análise dos dados 

recolhidos. 

A Conclusão do Estudo 

Esta terceira fase foi caracterizada por três momentos: o da análise dos dados 

com a discussão final dos resultados, a conclusão da revisão da literatura e as 

conclusões do estudo. 

O primeiro momento desta fase correspondeu à elaboração de categorias de 

codificação tendo em conta os temas emergentes do estudo. Sempre que necessário, 

voltávamos ao campo de investigação até ao final de Julho de 2010, data em que 

cessaram as actividades lectivas na US. Iniciou-se a terceira parte do trabalho com a 

apresentação e discussão dos resultados. O segundo e terceiro momentos terminaram 

quase em simultâneo, pois a revisão da literatura foi transversal no estudo. 

 

2.8 OS INFORMANTES PRIVILEGIADOS 

A recolha de dados decorreu numa US uma instituição particular de 

solidariedade social, localizada numa Vila rural-industrial do conselho de Alcobaça. A 

escolha desta US deveu-se ao facto de estarmos no início da sua fundação e ao facto 

determos conhecimento do seu trabalho com a comunidade, nomeadamente com os 

séniores, famílias e escolas. A fundadora que apercebendo-se da falta de respostas aos 
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séniores naquela comunidade, foi juntamente com um grupo constituindo esta obra de 

caris social e educativo. 

Mais especificamente a nossa amostra é constituída por trinta e sete alunos da 

USB, dos quais trinta e quatro são do sexo feminino e três do sexo masculino os quais 

constituem o grupo dos alunos da USB em 2008. A maioria dos alunos tem 65 anos (ver 

informação complementar em anexo). Optamos por esta USB pelo facto de serem 

alunos de meio rural e serem os alunos pioneiros da USB e termos conhecimento que 

existia um bom trabalho de cooperação entre toda a equipa, a família e a comunidade. 

Para além dos alunos, constituem também informantes do nosso estudo os 

respectivos professores-colaboradores (ver informação complementar em anexo), os 

quais são professores aposentados do 1º ciclo com excepção de 4 professores. Todos os 

professores-colaboradores estão na USB desde o seu início da sua fundação e todos são 

voluntários. E serem os professores que acompanham os alunos no seu dia-a-dia desde a 

sua entrada na USB até à presente data, onde vivenciam juntamente com os alunos 

várias experiências e devido ao facto de serem eles que articulam com os alunos os 

sucessos ou insucessos das aprendizagens.  

A directora da USB e as directoras de US do distrito (ver informação 

complementar em anexo). Sendo através destas informantes que recolhemos a maioria 

da informação, que nos levou a considerar os netos como informantes pertinentes. 

Todas elas começaram no início das US a trabalhar com o grupo de alunos, professores 

e direcção e acompanharam os alunos no seu percurso na US, devido ao facto de serem 

as directoras que maior conhecimento tem da US. 

Participaram ainda no estudo seis netos dos alunos da USB, dado se considerar 

oportuno recolher informação sobre a sua perspectiva acerca da USB e dos avós. 

Os primeiros contactos com os participantes foram estabelecidos em três 

momentos: com a directora, alunos e professores através da direcção da própria USB, 

com as directoras das US do Distrito através da RUTIS, de telefonemas e deslocações às 

diversas localidades das US. Com os netos através das próprias avós foram marcadas as 

várias entrevistas. 

Nestes encontros e em pequenas “reuniões” demos a conhecer o que se pretendia 

com a investigação e qual a metodologia a utilizar. Explicamos desde logo que seria 
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garantida confidencialidade das informações que viessem a ser recolhidas e que estas 

mesmas se destinavam exclusivamente a investigação. 

Foi agradável constatar a aceitação que o estudo mereceu e aquela sensação de 

fazer parte da equipa. Que na opinião de Pires o estudo caso está fortemente ligado à 

“sensibilidade e integridade do investigador, sendo ele o primeiro instrumento de 

recolha e análise dos dados” (Pires, 2000, p. 85). 

 

2.9  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

Tendo em conta a metodologia de investigação adoptada neste estudo, foram 

utilizadas as seguintes técnicas de recolha de dados: a observação participante 

(naturalista), a entrevista, a análise documental. 

Tais técnicas permitiram constituir um corpus de análise de conteúdo: os 

protocolos das entrevistas, bem como, os documentos produzidos quer a nível oficial 

(legislação) quer a nível interno da própria US (estatutos, regulamento interno, plano de 

actividades, informações, actas das reuniões, fotografias, ofícios). 

Técnicas de Recolha de Dados Nº 
Instrumentos para a 

Análise: Corpus 

Entrevistas com: 

Alunos Séniores 

Professores-Colaboradores Directora 

Directoras das US do Distrito 

Netos 

 

17 

6 

5 

6 

Protocolos das entrevistas 

Recolha documental  

Documentos Oficiais 

Documentos da Universidade Sénior 

Documentos da RUTIS 

Documentos dos Alunos Séniores 

Actas de reuniões 

Textos 
QUADRO 6 - Técnicas de recolha de dados e instrumentos para a análise. 

 

É através destas técnicas e instrumentos que, e de acordo com (Afonso, 1994, p. 

134) se poderá captar a perspectiva dos participantes relativamente às interacções 

sociais em consideração (…) para compreender a visão da situação. 

Neste tipo de estudos, qualitativos utilizam-se normalmente diferentes técnicas 

de recolha de dados que se complementam, sendo os mais utilizados, a entrevista que 

permite obter informação com profundidade, a observação que liga o investigador à 
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realidade estudada, a análise documental, que complementa os dados obtidos através da 

observação e da entrevista e que aponta novos aspectos da realidade pesquisada (Ludke 

& André, 1986 & Lessard Hebert et al, 1994, pp. 9-144). 

A integração destas três técnicas destina-se a permitir a verificação dos dados, a 

fornecer uma perspectiva compreensiva do estudo e a compensar limitações de cada um 

dos instrumentos (Taylor & Bodgan, 1984, p. 91-92). 

A informação, para o presente estudo foi recolhida através de:  

1. Consulta e análise de documentos (estatutos, regulamento interno, plano 

de actividades, registos escritos, actas das reuniões, ofícios); 

2. Realização de entrevistas com os alunos da US, professores-

colaboradores, à Directora da USB e directoras das US do distrito, assim como com os 

netos; 

3. Observação nas salas de aulas da US entradas e saídas dos alunos, 

execução de actividades com a comunidade, nos contactos com os professores e alunos, 

nas épocas festivas, nos eventos e nas visitas de estudo; 

“A utilização destas técnicas em simultâneo permite, não só recolha de 

informação através de várias fontes, como também assegurar a triangulação da 

informação” (Lessard-Hebert, 1994, p. 144). 

Havia sempre algo de novo para contar, para partilhar, para ouvir, para ver. A 

presença da investigadora foi-se tornando habitual, com plena liberdade de 

movimentação quer no espaço, quer no tempo. Por vezes, a heterogeneidade de 

comportamentos e atitudes tornavam difícil a observação e o registo em simultâneo. 

Segundo Iturra (1986), aquilo que se faz não é verbalizado – razão pela qual haverá 

áreas do agir que só se podem conhecer observando o decorrer de uma actividade 

“como tal, para conhecer o fenómeno em causa e sobretudo ser capaz de o explicar é 

tarefa que só poderá ser realizada, convivendo com o quotidiano e relembrando não só 

os conhecimentos, mas sobretudo as acções. 

Foram observadas actividades e relações. Estas englobaram reuniões de 

Direcção, reuniões de alunos, visitas efectuadas à US, eventos, festas, conferências e 

visitas de estudo.   
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O gravador foi um dos instrumentos, para além do lápis e do papel que sempre 

acompanhou a investigadora, normalmente em reuniões e também nos trajectos para 

casa, onde se anotavam pormenores sobre o acontecido. 

O processo de transição dos dados recolhidos nas entrevistas (tratamento dos 

dados) é bastante moroso. Sempre que possível era efectuada a transcrição 

imediatamente a seguir à entrevista. Poderemos contudo afirmar que tal processo nos 

fazia intensificar a concentração no trabalho, exercitava a nossa memória na medida em 

que nos fazia reviver as situações, os acontecimentos, os espaços, as atitudes, as 

expressões, os comportamentos, os objectos, as conversas que registámos no caderno e 

no gravador, para além das ideias, reflexões e conclusões que fizemos e transportámos 

para as inferências. 

O início das observações foi em de Setembro de 2008, com a primeira reunião 

de alunos séniores. O facto de a Direcção já ser conhecida, permitiu a negociação com 

algum tempo de antecedência, tendo sido o início das observações efectivamente 

formalizada em Abril. 

 Procuramos nas observações, ter em conta as dimensões principais que Spradley 

(1980) como citado em Vasconcelos (1997) considera, em relação a situações de índole 

social: “espaço, actores, actividade, objecto, acto, acontecimento, tempo, objectivo e 

sentimento”. 

Os locais de observação foram, de início, a sala de espaço do conhecimento, 

onde os alunos inicialmente tinham as aulas. Só possuíam aquele espaço, depois na sala 

dos computadores, na sala da Junta de Freguesia, na Sala da Policlínica, nas piscinas, no 

Centro Comunitário, no exterior durante as visitas de estudo e até no café. Resumindo, 

em todo e qualquer lugar em que a presença dos séniores se fizesse sentir e nos quais se 

poderia recolher informação. A circulação pelos diferentes espaços da US pretendia ser 

o mais informal possível de forma a evitar “efeitos do observador” mas assumindo uma 

atitude colaborativa: partilhámos materiais e informações, o nome e números a atribuir 

aos sujeitos para a investigação da leitura conjunta das características de algumas notas 

de campo. Nas reuniões, a nossa presença era mais passiva, tentando evitar 

interferências no decorrer da reunião. 

Contudo, não podemos deixar de registar os comentários, apreciações, questões, 

esclarecimentos que por vezes nos eram solicitados, ao longo do tempo e que se 
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integravam no clima de liberdade, de confiança que se ia gerando, ao longo do processo 

investigativo. 

Os acontecimentos observados eram os do quotidiano, porque o que se pretendia 

era ver esse mesmo quotidiano, registando situações quer formais, quer informais, para 

uma melhor compreensão do fenómeno em estudo. 

O tempo passado nas observações foi de um ano lectivo, foram efectuadas em 

média, uma a duas visitas semanais. Os sentimentos foram-se desenvolvendo ao longo 

das observações.  

À medida que íamos avançando, um clima de confiança, se ia conquistando. A 

amizade ia-se cativando. Também em relação à investigadora, as observações foram 

despertando um novo olhar para as pessoas e para as suas acções. O quanto é importante 

observar, mas também o sentimento expresso na coragem de alguém que se deixa 

observar, que se deixa olhar, sem receios, sem medos da voz desse olhar. 

 

2.10 A ENTREVISTA 

No âmbito desta investigação qualitativa, utilizou-se a entrevista como 

instrumento de recolha de dados, complementar da observação e que segundo (Afonso, 

1994, p. 78) é “concebida para obter dados que reflectiam os significados construídos 

pelos actores, sobre o processo social em que estão a participar”. 

As entrevistas que nos propusemos realizar, permitiam nessa perspectiva 

proporcionar a possível confirmação ou infirmação dos dados recolhidos pela 

observação e ainda (re) descobrir convergências e/ou divergências entre o discurso de 

cada sujeito interveniente. 

Todavia, a entrevista é um processo em que se estabelece a comunicação e a 

interacção humana, através do contacto directo entre o entrevistador e o entrevistado, 

num princípio de troca. Segundo (Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 193) afirma que 

através dessa troca, o entrevistado “exprime as percepções sobre um acontecimento ou 

situação, as suas interpretações ou as suas experiencias”, sendo necessário ao 

entrevistador a atenção para não perder o espírito teórico, de forma a recolher elementos 

para análise, o mais rico possível, através das suas intervenções.  
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Foram realizadas trinta e três entrevistas, pelo que, entrevistamos dezassete 

alunos séniores, cinco professores-colaboradores, a directora da US e cinco directoras e 

de US do Distrito e ainda seis netos. 

Tipo de Entrevista Entrevistados 

Entrevistas Semiabertas 

Alunos Séniores                        17 

Professor-colaborador                5 

Directora  da USB                      1 

Directoras das US do Distrito    5 

Entrevistas Abertas Netos                                          6 

Total – 34 

QUADRO 7 - Tipo de entrevistas e entrevistados. 

   

As entrevistas aos alunos séniores foram efectuadas nos meses de Abril, Maio, 

Junho, Julho e Agosto de 2009, sem ordem pré-estabelecida, tendo em conta a 

disponibilidade dos entrevistados e também da entrevistadora, na medida em que se 

optou pela realização da entrevista quase sempre seguida da sua transcrição. 

Quanto aos professores/colaboradores optámos por fazer entrevistas semi-

directivas as quais foram efectuadas nos meses de Setembro, Outubro de 2009. 

As entrevistas às directoras de outras US do Distrito foram semi-directivas 

iguais à da directora da USB em estudo, onde se pretendeu recolher dados acerca de 

como estas perspectivam as US e a participação dos séniores.   

Em relação aos netos emergiram da necessidade de complementar dados 

recolhidos, optámos por fazer entrevistas abertas assentes em três áreas principais: 

caracterização da US e o papel das US, na aprendizagem dos avós e o papel dos avós 

nas relações intergeracionais, as quais foram efectuadas nos meses de Julho, e Agosto 

2010. 

As entrevistas foram efectuadas aleatoriamente, tendo em conta a 

disponibilidade e a oferta dos entrevistados. 

As entrevistas às directoras das universidades existentes no distrito foram 

efectuadas com o objectivo de obter informação que pudesse aferir ou inferir as 

respostas aos temas emergentes das entrevistas dos alunos e dos professores da USB 

Também as entrevistas aos netos emergiram dos dados recolhidos junto dos avós, e 

directoras. 
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Efectuou-se entrevistas aos três alunos (masculinos) que frequentam a US, para 

que não se estabelecesse um contacto meramente feminino, mas se pudesse captar 

perspectivas e posicionamentos dos elementos masculinos em relação à participação 

diferenciada entre géneros e forma como os séniores evoluem na participação e nas 

relações e como perspectivam a frequência da US. 

As entrevistas foram previamente combinadas pessoalmente, e reconfirmadas 

quer telefonicamente, quer com a colaboração da Psicóloga. A intenção da sua 

realização há algum tempo que tinha vindo a ser comunicada pelo entrevistador, tendo 

sido a legitimação efectuada com alguma facilidade, na medida em que havia um 

conhecimento mútuo resultante da nossa presença durante a observação. Assegurámos a 

todos os entrevistados a confidencialidade dos dados e a protecção da sua identidade. 

Com consentimento explícito dos entrevistados perante o pedido justificado da 

entrevistadora recorreu-se à utilização do gravador, de forma a facilitar a “conversa” e 

permitindo posteriormente uma melhor transcrição do diálogo estabelecido, obtendo 

desse modo um maior conteúdo informativo. O protocolo da entrevista, sujeito depois a 

uma análise sistematizada. 

Quanto à sua estrutura, optámos por entrevistas semi-directivas, utilizando um 

guião que define um conjunto de funções, de operadores e de indicadores, que 

estruturam a actividade da escrita e de intervenção, junto do entrevistado. A escolha 

deste tipo de entrevistas decorreu fundamentalmente da dupla flexibilidade que a 

caracteriza: temática e léxico. Como tal, o guião foi utilizado com maleabilidade, 

permitindo, por um lado, o aprofundamento das questões levantadas e por outro, dar 

liberdade ao entrevistado, levando-o a responder, de forma livre, nos seus próprios 

termos e conceitos. O guião foi elaborado com os seguintes tópicos: legitimação da 

entrevista (1); o aluno na sua prática (2); o aluno na US (3); o aluno nas relações 

formais e relações informais (4); relações Aluno/Comunidade (5), auto-percepção do 

estatuto do aluno (6). 

 Assim foram, considerados os seguintes tópicos para a entrevista aos alunos 

séniores, professores/colaboradores. Quanto aos professores-colaboradores e Direcção-

directores: legitimação da entrevista (1); objectivos da US (2); características da 

aprendizagem (3); as competências (4); relações interpessoais no trabalho da US (5); 

formas de participação (6); relações US-Comunidade (7); auto-percepção do papel e do 

estatuto do aluno (8); auto-percepção sobre a solidariedade intergeracional (9). 
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As entrevistas aos professores-colaboradores e Direcção-directores foram semi-

directívas, centrando-se também em tópicos, permitindo ao entrevistador “uma 

amplitude de temas consideráveis, que permite levantar uma série de tópicos e oferecem 

ao sujeito a oportunidade de moldar o seu conteúdo” (Bogdan & Bicken, 1994, p. 135). 

Todas as entrevistas foram realizadas individualmente, com horário médio de uma hora, 

o que significa que em alguns casos levou uma hora e quinze minutos e noutros 

cinquenta minutos. As entrevistas mais longas foram com os alunos séniores da US 

(1h30m). Os horários das entrevistas foram compatíveis com a disponibilidade de cada 

interveniente: de manhã, à tarde, à noite e fim-de-semana. O local das entrevistas foi na 

US. Todas as entrevistas foram realizadas entre os meses de Maio e Dezembro de 2009, 

excepto as entrevistas aos directores e netos que foram entre Julho e Agosto de 2010. 

Todos os registos magnéticos foram, em seguida, alvo de um processo de transcrição no 

qual foi assegurado o respeito pela estrutura discursiva do entrevistado, bem como as 

marcas da oralidade que a atravessam. Essas transcrições constituíram o “corpus” de 

análise das entrevistas.  

Na Redacção do Relatório Final, todas as citações das entrevistas serão 

identificadas com o número de código. Para os diferentes entrevistados utilizamos 

vários símbolos: (E) para Alunos/Séniores; (P) Professores/Colaboradores; (D) 

Directoras; (N) Netos. Uma citação retirada da entrevista a um aluno será identificada 

com a expressão, o que significa que é um aluno sénior e a citação foi retirada da sua 

entrevista, do respectivo protocolo da entrevista. 

 

2.11 A OBSERVAÇÃO 

“A observação implica da parte da investigadora a tomada de decisões, 

nomeadamente, quanto à duração do período de observação, ao grau de participação no 

trabalho e à elaboração de registos das observações” (Ludke & André, 1986, p. 27). 

Quanto ao tempo de permanência no terreno, não há em teoria um período ideal; 

depende do estudo em causa. Habitualmente, na área da educação, esses períodos não 

são longos (Ludke & André, 1986, p. 29). 

No que se refere ao tipo de observação também não há um tipo referencial, 

depende da medida em que o investigador pretende explicitar o seu papel e os seus 

propósitos, e assim assumir-se como “participante total”, “participante como 
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observador”, “observador como participante” ou “ observador total” (Ludke & André, 

1986, p. 28). 

 A recolha de dados a partir da observação de fenómenos do interesse da 

investigadora, em que os seus objectivos são conhecidos e tem acesso a informação 

diversificada e normalmente feita através da chamada “observação participante”, 

portanto, uma técnica de investigação qualitativa adequada ao investigador que deseja 

compreender o meio social. 

A observação “transcende o aspecto descrito da abordagem (objectivo) para 

tentar descobrir o sentido, a dinâmica e os processos dos actos e dos acontecimentos. 

Nesse caso o investigador está inserido na vida dos actores a que o estudo diz respeito. 

Ele procura obter o máximo de informação que lhe é possível sobre esta situação 

específica” (Pourtois & Desmet, 1998, como citados em Lessard-Hébert et al. 1994, p. 

156). 

É também referido por alguns autores, quais as preocupações a ter em conta pelo 

investigador num meio de observação; deve orientar as suas tomadas de decisão de 

acordo com o quadro teórico e as questões de investigação definidas, definir o seu papel 

em relação ao continuum observação – participação e evitar o mais possível as 

perturbações que possam surgir devido á sua presença (Lessard-Hébert et al. 1994, p. 

157). 

A observação permite recolher dois tipos de dados: e “ descrição narrativa” e 

“compreensão”. Na primeira, o investigador anota o mais fielmente possível os 

comportamentos verbais dos actores observados que vão constituir a informação sobre o 

local no qual evoluem os actores bem como a sua percepção da situação que eles vivem, 

das suas expectativas e das suas necessidades. Nos dados do tipo da “compreensão” o 

investigador anota no seu “diário de bordo”, as suas reflexões e a sua vivência da 

situação: as suas percepções, expectativas, hesitações, sentimentos, etc. (Pourtois & 

Desmet, 1998 como citado em Lessard-Hébert et al. 1994, pp. 157-158). 

Neste estudo, a observação ocupa um lugar secundário relativamente, às outras 

três técnicas e serviu sobretudo como meio de compreensão de um processo, seguindo 

as etapas descritas por Merriam (1998): integração, recolha de dados e afastamento. 

Na primeira etapa o investigador deve integrar-se no contexto, familiarizar-se 

com as pessoas, ser discreto, clarificar junto dos participantes as razões do seu trabalho 
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e limitar intencionalmente o campo e a intensidade das suas observações, a segunda 

fase, da recolha de dados requer do investigador capacidade de memorização e de 

concentração para os registos, tão detalhado quanto possível, das observações feitas; há 

que restringir, tal como refere Patton, o ângulo de observação centra-se no conteúdo 

mais do que na forma dos discursos. Aquela autora aconselha a que o registo das 

observações, estruturado de modo a facilitar a sua consulta, deva ser feito com clareza, 

logo após a sua realização inclua data, local e finalidade da observação, listagem das 

participações verbais dos sujeitos, do espaço e das actividades bem como citações e/ou 

referencias ao discurso dos sujeitos.  

Os comentários do observador, que podem estar ou não integrados nos registos 

devem referir percepções, reacções, interpretações ou hipóteses levantadas no discurso 

da observação, uma vez que constituem uma importante fonte de dados. Nesta recolha 

procuramos seguir, ainda, os conselhos de alguns investigadores de deixar uma margem 

para a codificação do material ou para observações gerais (Ludke & André, 1986, p.32). 

 A duração e as características do processo de observação conduzem, 

normalmente á criação de laços pessoais entre investigador e os sujeitos do estudo. Por 

esta razão Merriam e outros autores, aconselham a que a etapa do afastamento do 

campo de investigação ocorra de forma gradual e que os sujeitos sejam informados que 

o trabalho de campo está a acabar (Bogdam & Bicklen, 1994, p. 144). 

A pesquisa baseada na observação, se por um lado é vantajoso por permitir que o 

observador chegue mais perto da “perspectiva dos sujeitos”, um contacto directo do 

investigador com a situação em estudo, pode também acarretar alguns problemas. As 

críticas mais frequentes referem-se ao método de observação, por poder provocar 

alterações no ambiente ou no comportamento dos observados e por se basear muito na 

interpretação pessoal. 

 

2.12 A RECOLHA DOCUMENTAL 

A recolha documental incidiu sobre a colheita de materiais escritos, os quais 

permitiram obter informação factual. Este processo assumiu um carácter transversal ao 

longo da pesquisa, isto é, acompanhou todas as fases de informação. Os documentos 

recolhidos e posteriormente analisados, podem ser agrupados em duas categorias, 



187 

 

segundo o tipo de organismo/instituição responsável pela sua produção: organismos do 

poder central e US.  

Os dados recolhidos nesses documentos permitiram a obtenção de informações 

objectivas e especificas que contribuíram para a prossecução do nosso estudo. Essa 

recolha e análise dos documentos permitiu completar e aprofundar a caracterização do 

contexto do estudo, ajudar na elaboração dos respectivos guiões das entrevistas, 

complementar a fundamentação das práticas dos sujeitos intervenientes e ainda 

identificar processos e estratégias de comunicação, de participação e de interacção no 

contexto da US, em meio rural. 

Organismo/Instituição Documentação/Designação Fonte 

Organismos de Poder 

Central 

Constituição da República 

Decreto Lei nº119/83 
Diários de República 

Universidade Sénior 

- Estatutos 

- Regulamento Interno 

- Plano de Actividades 

- Actas de Reuniões 

-Ofícios a entidades 

- Convocatórias Reuniões 

- Informações escritas aos 

Séniores 

Universidade Sénior 

Universidade Sénior 

- Fotografias 

- Fichas de Inscrição dos 

Séniores 

- Informativos de Eventos  

Universidade Sénior 

QUADRO 8 - Quadro síntese dos documentos recolhidos e consultados. 

  

 

2.13  TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Esta secção representa uma descrição dos procedimentos da organização e 

tratamento dos dados recolhidos durante o trabalho de campo. 

As entrevistas foram transcritas na íntegra para um processador de texto e 

anotaram-se os respectivos comentários e inferências da investigadora. 

Todo o material escrito foi classificado e organizado em apêndices e serão 

integrados no segundo volume do relatório da pesquisa. 
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O procedimento da análise dos dados baseou-se na análise de conteúdo que 

seguiu de muito perto as orientações metodológicas enunciadas na literatura específica. 

Vala (1968); Bardin (1994); Bogdan e Biklin (1994). 

A primeira análise consistiu na leitura flutuante (Bardin, 1994) dos protocolos 

das entrevistas o que nos permitiu uma primeira aproximação com o “corpus” de análise 

e assim aprender de forma holística os vários sentidos que atravessam as transacções. 

Permitiu ainda identificar algumas linhas de força sobre a problemática em estudo. 

A primeira análise foi efectuada após a recolha de vários documentos e o 

processamento dos dados das entrevistas até então realizadas. Registaram-se também os 

comentários e inferências. 

Uma segunda análise foi efectuada em Agosto de 2009 em cada um destes 

momentos interromperam-se as idas aos locais em estudo. 

As interrupções para leituras e análise permitiram regressar ao campo, 

corrigindo e/ou acrescentando novos dados necessários á compreensão do fenómeno em 

estudo: a participação dos séniores na US em meio rural. 

Desenvolveu-se assim uma interpelação entre recolha-análise-recolha, tornando 

a análise uma operação dinâmica e progressiva. À medida que a nossa investigação 

avançava emergiam novas pistas, novas questões. 

De acordo com, Bodgan e Bicklen (1994), “a análise de dados é o processo de 

busca e organização sistemática de transcrições de entrevistas, notas de capo e de outros 

materiais, que foram sendo acumulados, com o objectivo de aumentar a sua própria 

compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo 

que encontrou”. 

Nesse segundo momento, um conjunto inicial de ideias, temas foram emergindo, 

afigurando-se como centrais na dinâmica observada na US. 

Também as entrevistas, a informação recolhida dos vários entrevistados foi 

analisada de acordo com os temas emergentes do estudo. 

Estes temas emergentes permitiram conduzir deste modo o processo de 

investigação por um lado bem como a escolha de outros entrevistados nomeadamente 

no que concerne aos directores e netos. Por um lado, a identificação dos temas 

emergentes permitiram que no processo analítico se recorresse à codificação, fazendo-se 

assim o corte do texto transcrito na procura de novos significados em que cada unidade 
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categorizada era semântica. 

Procuramos também seguir inicialmente a metodologia proposta por Huberman 

e Miles (1991) como citado em Bodgan e Bicklen (1994) que recorre a códigos 

interpretativos (algum tipo de inferências por parte do investigador). 

Para cada um dos temas emergentes foram construídas várias categorias de 

análise. Tais procedimentos consistiram basicamente em processos de categorização. 

Ainda neste momento de análise, a categorização dos dados permitiu ao 

investigador considerar para além da unidade analítica uma unidade descritiva, da qual 

se construiu um conjunto de categorias que permitiram caracterizar a US e a percepções 

dos alunos, colaboradores, professores, director, directoras e netos sobre a prática 

exercida na US na comunidade e na família. 

A entrevista orientada por uma listagem inicial de questões estruturadas de 

acordo com os temas emergentes, permitiram com a sua flexibilidade na sequência e o 

léxico utilizado garantir a articulação entre a problemática e a informação inicial com a 

mundividência de cada entrevistado e as novas ideias de informações que entretanto 

surgiram. 

Resumindo, este capítulo apresentou uma descrição a mais detalhada possível 

das opções metodológicas utilizadas neste estudo, ou seja, dos métodos. 

Tais opções tiveram como objectivo principal conduzir o investigador à 

compreensão e interpretação do fenómeno da participação dos séniores na US em 

contexto rural.  

Foram expostos em pormenor os passos metodológicos desta investigação 

interactiva, bem como dos instrumentos de recolha de dados. 

Por último apresentou-se o processo analítico. Nos capítulos seguintes iremos 

proceder á apresentação dos dados, com a caracterização do contexto de estudo e com a 

discussão dos resultados de análise efectuada de acordo com as categorias. Pretendemos 

enfatizar a análise da problemática da participação dos alunos séniores e procuramos 

trazer um primeiro plano como é que os sujeitos do estudo representam a realidade e 

constroem as estratégias e os seus percursos. Recorremos a uma metodologia que nos 

permite restituir a complexidade, a diversidade e a dependência das relações entre os 

alunos séniores e a US.  

No quarto capítulo, passaremos á apresentação da análise e discussão dos dados, 

de acordo com as categorias, as subcategorias e os indicadores. 

Pretendemos dar relevo à problemática da participação entre os séniores e a US. 
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Para tal, procuraremos desocultar e pôr em evidência como é que os sujeitos do estudo - 

os alunos, professores, directora, directores e os netos – representam a realidade e 

constroem as suas estratégias e os seus percursos, bem como, restituir a complexidade, a 

diversidade e a dependência das relações entre os diferentes actores. 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Aluno na US 

Momentos Marcantes 

Interpretação das Finalidades Da US 

Disciplinas Marcantes 

Características específicas da US 

Organização Pessoal do Trabalho 

Competências 

Interpretação Pessoal das Competências 

Articulação com as Competências Pessoais 

Importância da sua Aquisição 

Valorização pessoal das Competências 

Relação Competência e Participação Pessoal 

Objectivos da US 

Interpretação Pessoal dos Objectivos 

Articulação dos objectivos e desenvolvimento pessoal 

Articulação dos Objectivos e Expectativas Pessoais 

Articulação dos objectivos e vivência do dia-a-dia 

Articulação do plano de trabalho e vivência do dia-a-dia 

Interpretação Pessoal das Relações na US 

Relações Marcantes na US 

Disciplinas Marcantes 

Relações Internas no 

Trabalho da US 

Organização e Participação nas Reuniões 

Interpretação Pessoal das Finalidades das Reuniões 

Interpretação Pessoal das Relações Interpessoais 

Articulação das Relações Interpessoais com a aprendizagem 

Pessoal 

Relação Alunos /US 

Interpretação do plano da US 

Articulação da US na Participação Pessoal 

Articulação com os Alunos na vivência do dia-a-dia 

Interpretação das Relações na US 

Interpretação Pessoal das relações 

Formas de Participação 

Interpretação Pessoal da Participação no Plano de Trabalho 

Interpretação Pessoal da Participação no Trabalho de Sala 

Interpretação Pessoal da Participação nas Épocas Festivas 

Interpretação Pessoal da Participação nos Eventos 

Interpretação Pessoal de Participação nas Visitas de Estudo 

Interpretação pessoal das características da participação 

Interpretação Pessoal da sua Participação 

O Aluno na 

Comunidade ou 

Benefícios Sociais e 

Educativos 

Interpretação Pessoal do Trabalho com a Comunidade 

Interpretação das relações com a comunidade 

Entidades Marcantes 

Articulação comunidade/US 

Interpretação Pessoal das Relações Externas 
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Auto-Percepção do 

Estatuto do Aluno 

Interpretação Pessoal do Papel do Aluno 

Interpretação Pessoal do Trabalho no Exterior 

Formas Articulação com a Comunidade 

O Papel do Aluno com os Colegas 

Aspectos Positivos e Negativos em Relação è US  

Interpretação do papel do aluno na relação com os colegas 

O Papel do Aluno na Comunidade 

Interpretação do papel do aluno na família 

Auto-Percepção do Neto 

sobre a Solidariedade 

Intergeracional 

Iniciativa das relações 

Interpretação da Comunicação Netos/Avós sobre a US 

Interpretação dos motivos dos contactos 

Tipo de contactos 

Iniciativa dos contactos 

Frequência da Comunicação 

Interpretação das modalidades de comunicação 

Espaços de comunicação a avós e netos 

Interpretação da intensidade das relações 

Interpretação da colaboração dada aos avós 

Interpretação da colaboração dada aos netos 

 

  

 

CAPÍTULO 3  

 

3.  A UNIVERSIDADE SÉNIOR 

 

3.1 HISTORIAL DE UMA UNIVERSIDADE SÉNIOR 

Todas as US, mesmo as mais recentes, têm um passado do qual se alicerça o 

presente e se projectam acções futuras, assim vão construindo a sua história. Esta US, 

designada por Associação de Desenvolvimento Comunitário – USB, também teve a sua 

origem num determinado tempo, por acção humana, na qual se cruzam interesses e 

necessidades sociais, politicas, culturais e educativas baseadas em concepções 

ideológicas de desenvolvimento dos séniores e da comunidade.  

Foi iniciada por um grupo de conterrâneos com espírito de iniciativa que, com a 

ajuda de uma técnica com o mestrado em gestão de organizações escolares, pretendia 

contribuir para o melhoramento da vida social dos séniores e ao mesmo tempo prevenir 

as vulnerabilidades dos séniores tendo em vista a sua transformação, consciencialização 

para uma participação activa nas suas vidas e da sociedade. De acordo com os estatutos 

QUADRO 9 - Categorias e Subcategorias. 
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das Instituições Particulares de Solidariedade Social pelo qual se rege a US “São 

instituições particulares de solidariedade social constituídas, sem fins lucrativos, por 

iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral 

de solidariedade e de justiça entre os indivíduos e desde que não estejam administradas 

pelo Estado ou por um corpo autárquico, para prosseguir, entre outros os seguintes 

aspectos, mediante a concessão de bens e prestação de serviços: 

a) Apoio a crianças e jovens; 

b) Apoio à família; 

c) Apoio à integração social i comunitária; 

d) Protecção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de 

falta ou diminuição de meios de subsistência ou incapacidade para o 

trabalho; 

e) Promoção e protecção da saúde, nomeadamente através da prestação de 

cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação; 

f) Educação e formação profissional dos cidadãos; 

g) Resolução dos problemas habitacionais das populações” (Decreto-Lei 

nº119/83 art.º 1º). 

Além destes objectivos enumerados as instituições podem prosseguir de 

modo secundário outros fins não lucrativos que com aqueles sejam 

compatíveis.   

Para reconstruir a história da USB recorreu-se às entrevistas, à análise 

documental, assim como a toda a documentação existente desde do início, incluindo 

livros de actas e rascunhos existentes, e à própria observação participante da 

investigadora, e à Directora Técnica que acompanhou e apoiou a iniciativa. 

 Assim, esta história começa nos meados de 2005 mais precisamente em Março 

de 2005, quando uma directora técnica partilha das problemáticas dos séniores e com 

uma visão desenvolvimentista e projectista e ao mesmo tempo com informações 

recolhidas num colóquio em Monte Real, distrito de Leiria, sobre a importância do 

papel das US e a sua criação, foi o “pivô” para fazer embrionar a USB Das palavras da 

Vice-presidente da USB nos transmitem: “Estou aqui porque esta menina teve a 

brilhante ideia, e me convidou e começou a pôr a minha cabeça à roda. Depois passei a 

aluna de informática, depois tenho ali uma chefe que é a Helena e temos dado o 
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Português e Teatro a meias. Toda a gente está a esforçar-se para que as coisas evoluem” 

(Vice Presidente, Professora, Aluna R nº28).  

Sentindo essas necessidades de apoio aos séniores a directora fez senti-las à 

população e em particular a um grupo de cidadãos e disponibilizam uma sala para as 

reuniões e encontros e apoio aos séniores e à comunidade.  

Em Maio de 2005 realizou-se a 1ª Conferência “O tempo maduro e a serenidade 

das novas descobertas” (O/C). Foram convidados todos os séniores da comunidade e 

possíveis parceiros sociais, teve como oradores a Prof. Dr.ª. Conceição C. – Piaget e 

Drª. Clara Justino – Associação de Salir de Matos de criança s e idosos e apropria 

investigadora. A conferência teve como objectivo “lançar a semente”, sensibilizar, 

motivar e oscultar.  

Durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2005 realizaram-se várias 

reuniões cujo objectivo era a troca de ideias, sugestões e reflexão sobre o tipo de 

Associação da US Em Outubro de 2005 ocorreu a “eleição da comissão instaladora 

coopetação de elementos para constituir a mesma comissão, estamos aqui com o 

objectivo em prol das necessidades dos séniores (PVR nº4).  

Na comunidade nessa altura os séniores ficavam em casa “a directora apercebeu-

se das necessidades sentidas pelos séniores (…) Iniciou-se a elaboração dos estatutos 

(…) Escolheu-se o nome a dar à Associação a qual conferia legitimidade legal a USB. 

(R nº.4, R nº.5). Nesta comunidade já havia a tradição do associativismo apoiado pelo 

Padre José Serrazina e Técnicas de Serviço Comunitário, que trabalhavam no terreno 

nos anos 70, como impulsionadores e dinamizadores dos movimentos de 

desenvolvimento comunitário.  

 

3.2 A UNIVERSIDADE SÉNIOR 

A instituição é regida por Estatutos próprios elaborados pelos membros da 

Comissão Instaladora fundadora, com a participação de alunos e da comunidade, como 

se pode ler-se: “Esta iniciativa surgiu, emergiu de acordo com a reflexão sobre os 

problemas, as necessidades, o projecto da US é uma resposta e os próprios estatutos 

foram profundamente discutidos e negociados, porque havia várias modalidades, 

Associação Dar Vida ao Conhecimento, Associação de Acção Social de Apoio à 

Comunidade, Associação de Desenvolvimento Comunitário ou estar ligada a outras 
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associação, à igreja ou à Junta de Freguesia ou podia ser Fundação ou Cooperativa, tudo 

isto foi profundamente discutido” (R nº.6).  

Através dos Estatutos foi criada uma pessoa colectiva de utilidade pública 

administrativa de tipo associativo composta por um número ilimitado de associados, 

sendo a sua gerência exercida pela Direcção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal.  

Os seus estatutos datam de Março 2007, encontrando-se na presente data em 

vigor. Assim a instituição – USB rege-se por estatutos próprios e é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS).  

Vários documentos norteiam a vida da instituição. O plano de actividades, 

contendo linhas orientadoras para o ano lectivo 2009/2010; Regulamento Interno e os 

Estatutos da própria USB. A instituição toma iniciativas, que a tornam mobilizadora 

para estimular e concretizar convergências que são a base fundamental da comunidade, 

reforçando a confiança, colaboração e receptividade que permite reunir recursos num 

fim comum que viabilizam os projectos.  

Presentemente a IPSS é só composta pela valência de US, com 36 alunos, 

embora os seus estatutos contemplam outras valências.  

 

3.2.1 RECURSOS HUMANOS 

A USB, presentemente é composta por 11 elementos dos órgãos sociais, 16 

professores e 36 alunos. Apresentamos de seguida quadros onde se pode observar a 

evolução da USB de 2005 a 2010.  

Ano 

Lectivo 
Nº Alunos 

Nº 

Professores 

Comissão 

Instaladora e 

Direcção 

Nº Salas 
Nº 

Disciplinas 

2005/2006 19 5 8 1 8 

2006/2007 24 10 8 1 10 

2007/2008 33 12 11 4 15 

2008/2009 36 15 11 5 15 

2009/2010 42 16 11 5 16 

2010/2011 45 17 11 5 15 

QUADRO 10 - Evolução USB de 2005 a 2010 
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Assim nestes cinco anos de existência da USB passa de comissão instaladora 

com 6 elementos aos órgãos sociais com 11 elementos, de 8 a 17 professores e de 19 a 

45 alunos, alargar a sua dimensão, quer em recursos humanos quer em espaços. 

Também da análise do Quadro 10 verifica-se que o nº de professores é elevado que é 

um indicador da importância atribuída aos alunos. No que se refere ao nº de professores 

podemos considerar que existe uma razoável estabelecida, pois a sua grande maioria 

permanece desde do início.  

 

3.2.2 INSTALAÇÕES 

Esta US é constituída e funciona em 5 espaços – edifícios situados na 

comunidade e nenhum dos espaços é sua propriedade. A sua sede está situada na sala 1 

da Junta de Freguesia onde funcionam as aulas de Informática e Cidadania. No ginásio 

da Policlínica lecciona-se o Desporto, nas piscinas da comunidade a Hidroginástica e as 

restantes disciplinas no Espaço do Conhecimento. Os espaços ficam situados na sede da 

Junta de Freguesia e entre eles existe uma distância relativamente curta, que vai dos 

200m aos 800m. Os espaços onde são leccionadas as disciplinas teóricas ficam na 

proximidade de uma livraria – papelaria e de uma loja de material de artes decorativas. 

Também nas proximidades das instalações da USB ficam situados cafés. Toda esta 

envolvência é benéfica aos alunos da USB e ao próprio comércio da comunidade. 

 

3.3 FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

SÉNIOR EM ESTUDO 

Neste ponto serão descritos aspectos organizacionais da USB em contexto rural. 

 

3.3.1 HORÁRIOS 

O número de horas de funcionamento da USB é de cinco horas diárias, divididas 

por dois períodos: a manhã e a tarde. Assim, a USB funciona das 9:30h às 17h com o 

intervalo de almoço das 12h às 14:30h. O horário foi elaborado de acordo com o parecer 

dos alunos, pois alguns têm de servir o almoço aos netos ou irem buscar ou levar à 

escola. Este horário foi elaborado e proposto na primeira reunião de alunos do ano 

lectivo de 2005 e tem-se mantido. Embora o dia em que as disciplinas são leccionadas, 
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os respectivos horários podem sofrer alterações em função da disponibilidade dos 

professores, que são voluntários.  

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9h00 Informática Informática I  Português Desporto 

10h00 

História 

das 

religiões 

Teatro Desporto Hidroginástica  

11h15      

ALMOÇO 

14h30 
Oficina das 

Artes 
Canto Coral  Cidadania 

Segurança/Higiene 

II 

15h30 
Oficina das 

Artes 
Saúde/Alimentação  

Segurança/Higiene 

I 

Iniciação ao 

Francês  

16h30    Voluntariado  

QUADRO 11 - Horário de funcionamento da USB (2008-2009). 

 

Da leitura do Quadro 11 resulta que o horário foi elaborado em função da 

disponibilidade dos alunos, para que estes possam articular a sua vida familiar com a 

USB De salientar que entre as 11h e as 14:30h não são leccionadas aulas.  

 

3.3.2 CALENDÁRIO ESCOLAR 

O período das actividades da USB é orientado pelo calendário anual, publicado 

em Diário da República para as escolas. O calendário fixa datas orientadoras para a 

abertura, encerramento, interrupções e férias. 

A abertura inicia-se na primeira quinzena de Setembro, o encerramento na 

segunda quinzena de Julho e as interrupções e férias são reguladas pelas interrupções 

das escolas da comunidade. De realçar, que a USB está disponível nos Sábados, 

Domingos e Feriados, para participar em eventos da comunidade.  

 

3.3.3 INSCRIÇÕES E ADMISSÃO DOS ALUNOS 

A USB tem um grupo de alunos de idades heterogenias (40 – 80 anos). A USB 

não tem alunos em lista de espera, o que significa que todos os séniores que se 

inscrevem podem frequentar a respectiva USB. 
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Iniciou o Ano 0 (2005-2006) com 19 alunos, tendo no 1º ano (2006-2007) 

contabilizado 24 alunos, no 2º ano (2007-2008), 33 alunos, no 3º ano (2008-2009) 36 

alunos e no 4º (2009-2010), 42 alunos. Embora as admissões sejam com maior 

regularidade em Setembro, não significa que não possam entrar para a instituição em 

qualquer altura do ano.  

Ano Lectivo Nº Alunos Sexo Feminino Sexo Masculino 

2005/2006 19 19 0 

2006/2007 24 24 0 

2007/2008 33 30 3 

2008/2009 36 33 3 

2009/2010 42 38 4 

QUADRO 12 - Número de alunos por ano lectivo de 2005-2010. 

 

Podemos inferir da observação do quadro anterior que os alunos são em número 

reduzido, assim como a sua maioria é do sexo feminino. No ano da recolha dos dados, 

ou seja, em 2008-2009, só frequentavam 3 alunos, num universo de 36 alunos. Parece 

poder-se afirmar que a fraca aderência do sexo masculino é divida ao nível sociocultural 

do contexto em que a USB está inserida e ainda a uma cultura de superioridade 

masculina.  

 

3.4 ÓRGÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA USB 

A gestão e administração da USB são partilhadas pelos seguintes órgãos: 

Direcção, a Assembleia-geral, o Conselho Fiscal e ainda todos os alunos sócios. 

 

3.4.1 DIRECÇÃO 

A Direcção é composta por cinco elementos Presidente (Directora) Vice-

Presidente, Tesoureiro, Secretaria e vogal. O mesmo órgão tem como funções a gestão 

da instituição, através: coordenar a aplicação do plano de actividades e todas as 

actividades da USB, marcação de reuniões e todos os parceiros em que a USB esteja 

envolvida de realçar que todo o trabalho é executado com a colaboração de toda a 

Direcção e pelos representantes dos alunos. 
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A Direcção é constituída na sua maioria por pessoas aposentadas, excepto um 

elemento que ainda se encontra no activo. Também dos 5 elementos da direcção, 4 deles 

são professores na instituição. Para melhor conhecimento dos elementos que constituem 

a equipa de gestão da USB, passamos a apresentar o quadro seguinte.  
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Presidente Mest. 
Director 

Técnico 
50 

Presidente e 

Director 
5 1200  2 0 Casado F 

Vice-

Presidente 
Bar. 

Prof/ 

Reforma-

do 

73 Professor 5 500  0 0 Sol. F 

Secretário Bar. 

Prof/ 

Reforma-

do 

58 Professor 5 500  2 0 Viúv. F 

Tesoureiro Bar. 

Prof/ 

Reforma-

do 

63 Professor 5 100  2 3 Cas. M 

Vogal Bar. 

Prof/ 

Reforma-

do 

58 Professor 5 500  1 0 Cas. F 

QUADRO 13 - Caracterização da direcção da USB. 

 

Da leitura do Quadro 13 resulta que todos os elementos pertencem à Comissão 

Instaladora, assim como todos têm mais de 50 anos. Em relação à sua participação na 

gestão são factores determinantes, a proximidade com a USB e a constituição dos 

agregados familiares, assim como serem aposentados e a própria idade. Também não 

deixa de ser curioso que a maioria seja do sexo feminino.  
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3.4.2 A DIRECTORA 

 A Directora é a Presidente da Direcção e assume a direcção por inerência. Neste 

caso, a directora da USB tem como competências coordenar a aplicação do plano de 

trabalho e todas as actividades da USB, bem como, estabelecer os horários. As funções 

de orientação organização da acção dos professores e alunos. 

   

3.4.3 ASSEMBLEIA GERAL 

A Assembleia-Geral é um órgão que é presidido pelo Presidente da Assembleia-

geral e dois vogais, da qual fazem parte todos os alunos da USB, ou seja, todos os 

sócios. 

As eleições do Presidente da Assembleia Geral são efectuadas por listas e 

ganham os elementos da lista mais votada. A assembleia geral tem a função de regular a 

gestão da USB, ou seja, aprovar o orçamento anual assim como a aprovação das contas 

anuais. 

QUADRO 14 - Caracterização da Assembleia Geral da USB 
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Reformado 
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Presidente 
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Doméstica/ 

Reformada 
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Reformada 
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Os elementos que constituem os órgãos da Assembleia Geral são todos alunos e 

de baixa escolaridade, como se pode constatar através do Quadro nº14 e ainda estão 

todos aposentados.   

3.4.4 CONSELHO FISCAL  

O Conselho Fiscal é um órgão presidido por um Presidente e dois vogais, alunos 

sócios da US.B., eleitos por maioria.  

Segundo os Estatutos da USB, “compete ao Conselho Fiscal vigiar pelo 

cumprimento da Lei e dos Estatutos, designadamente:  

a) Exercer fiscalização sobre a escrituração e documentação da instituição sempre 

que se julgue necessário;  

b) Assistir ou fazer-se representar por um dos membros nas reuniões dos órgãos 

executivos, sempre que se julgue conveniente;  

c) Dar parecer sobre o relatório de contas e orçamentos, assim como sobre todos os 

assuntos que o órgão executivo submeta à sua apreciação. (art.º 44).  

Para melhor um melhor conhecimento dos elementos que constituem a equipa do 

Conselho Fiscal da USB passamos a apresentar o quadro seguinte.  

 

QUADRO 15 - Caracterização do Conselho Fiscal da USB 
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Reformada 
70 

Secretário e 

Aluno 
5 500  3 2 Cas. F 



201 

 

De acordo com os quadros apresentados podemos observar, que os elementos 

que constituem os órgãos sociais da USB têm níveis académicos e profissões 

diversificadas. Também a idade e o sexo merece referência, onde se pode inferir que a 

maioria tem mais de 60 anos, e são predominantemente do sexo feminino. De 

referenciar que dois elementos da Conselhos são alunos e o outro é professor. 

 

3.4.5 COLABORADORES PROFESSORES-ALUNOS 

Todas as US só têm razão de ser, pelo potencial humano que as preenche, que 

lhe dão o sentido da sua existência, conferindo-lhe uma vida própria. A USB no meio 

rural, tem apenas dezasseis professores, entre os quais três dão mais que uma disciplina, 

existindo também disciplinas leccionadas por dois professores. Todos os professores 

fazem parte da comunidade com excepção da professora de cidadania, inglês, 

voluntariado e de uma das professoras de artes decorativas que mora numa comunidade 

vizinha. 

Os alunos são 36, a maioria da comunidade (exceptuando apenas dois alunos que 

residem na freguesia vizinha). Uma vez não existindo transportes, os alunos tem de se 

deslocar a pé ou em transporte próprio. 

 

3.4.6 OS COLABORADORES - PROFESSORES 

“O professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor” 

(Nóvoa, 1992, p. 15). 

 Cada professor-colaborador tem uma identidade própria, construída pela sua 

maneira de ser e de estar na profissão, apropriada de um sentido da sua história pessoal, 

e profissional. Cada professor tem uma história de vida, um percurso e um processo de 

formação único e singular. Profissionalmente os 16 professores também estão em 

situação diferenciada. Deste modo, 10 professores estão aposentados e 6 ainda estão no 

activo, daí terem de conjugar as aulas na US com as suas disponibilidades de horário. 

Estes professores exercem a sua profissão no 2º e 3ºciclos. Em relação aos 10 

aposentados são todos professores aposentados do 1º ciclo excepto a professora de 

cidadania, inglês e voluntariado que é aposentada da PT onde exerceu a função de 

gestora. Para todos o percurso profissional foi caracterizado por estabilidade na rede 
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pública, presentemente tem estabilidade financeira e o dar aulas na USB como 

voluntários dá-lhe grande satisfação e realizam-se como pessoas. De referenciar ainda 

que, a distância da residência à US é extremamente curta, como se observa no quadro 

seguinte:  
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ESTADO 
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HABILIT
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LITERÁR
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Mest. Bar. Bar. Bar. Bar. Bar. Lic. Bar. 
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Prof. US 
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ReformP
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Nº. 
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Inglês, 

Seguran-

ça e 
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US 
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DE 
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Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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QUADRO 16 - Caracterização do grupo de professores da USB 
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Um outro aspecto a considerar é a experiencia profissional adquirida ao longo 

dos anos, através de encontros entre indivíduos, seus confrontos, percursos e 

interpretação dos acontecimentos que foram delineados e marcando as vidas 

profissionais e também pessoais de cada professor. Estas experiências foram sendo 

sustentadas pelo trabalho em equipa. “O trabalho em equipa… Por convicções 

encontradas. Evoluem-nos” (PR). Por novas perspectivas e crenças adquiridas no 

quotidiano, quer em relação aos séniores, quer em relação à comunidade. “Os alunos 

são colaboradores mas temos de ser nós…” (PA). 

A intensidade das experiencias, a forma como são vividas e o contexto em que 

se inserem, o tempo da sua realização e o percurso efectuado vêm caracterizar a vida de 

professor aposentado de cada professor. Tornando-a única na forma e nas estratégias 

que utiliza no exercer a sua actividade na USB. Desta forma, a USB será o espelho em 

que se reflectem tais experiências e se projectam outras, mobilizados pelos saberes e 

atitudes de todos os intervenientes: Alunos, Professores, Directora e Direcção. 

A experiência profissional dos professores poderá ter haver, com todo o seu 

percurso profissional, onde exerceram profissões diversas, referenciadas no Quadro nº 

16. Também a constituição do agregado familiar influência, nomeadamente por 

intermédio do nº de filhos e netos, aceitação por parte da família, a sua ocupação 

presente a nível profissional e ainda o factor da idade. Parece poder-se afirmar todos 

estes factores têm influência na sua disponibilidade para leccionarem e colaborarem na 

USB. E ainda, como nos refere uma professora: “vontade de ser voluntário (…) e o 

gosto pelas coisas“ (PV). 

Não deixa de ser “curioso” o factor idade onde se constata três professores com 

idades entre os 25 e 32 anos e os restantes com idades compreendidas entre os 54 e 76 

anos. Parece poder-se afirmar que as faixas etárias dos professores estão relacionadas 

com a disponibilidade, pois enquanto os docentes mais novos não têm emprego ou é 

parcial, os mais velhos encontram-se aposentados. De ressaltar que apenas dois 

docentes da faixa etária mais elevada se encontram no activo, como podemos constatar 

através do Quadro nº 16, atrás referenciado.  
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3.4.7 OS ALUNOS 

Os alunos da USB quanto às suas características profissionais e culturais são 

pouco diversificados. Os alunos pertencem, na sua maioria à classe média baixa e de 

estrato semi-rural, possuindo grande parte, apenas o 1º e/ou 2º ciclo do ensino básico, o 

que não lhes deu grandes qualificações em termos profissionais e de estatuto social. De 

acordo com o nível de escolarização, os alunos apresentam as seguintes habilitações 

literárias: 

Nível Escolaridade dos Alunos Nº 

Não sabe ler nem escrever 3 

Não completou a 4ª classe 1 

1º Ciclo (4ª classe) 22 

2º Ciclo (6º ano) 2 

3º Ciclo (9º ano) 4 

12º Ano 3 

Curso Médio Bacharelato 1 

TOTAL 36 

QUADRO 17 - Nível de Escolaridade dos alunos 

 

Os alunos possuem habilitações muito baixas, que na sua maioria ficaram com o 

1º ciclo (22), seguindo-se (4) com o terceiro ciclo, é de referir que 3 alunos não sabem 

ler nem escrever. Só uma aluna possui um bacharelato (professora aposentada 1º ciclo). 

O tempo da sua escolarização situou-se na sua maioria no final dos anos trinta, início 

dos anos quarenta, da análise dos dados podemos inferir que a maioria não deu 

seguimento aos estudos com vista a uma qualificação profissional. Quanto às profissões 

que os alunos exerceram referenciamos: 1 professor do 1º ciclo, 18 domésticas, onde 6 

comerciantes, 3 hotelaria, 1 calista, 1 turismo, 1 ajudante de lar, 1 sargento, 1 modista, 2 

empregados de balcão, 1 administrativo, 1 empregado fabril e 1 doméstica.  
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Profissões Nº 

Professor do 1º ciclo 1 

Doméstica 18 

Comerciante 6 

Empregado Hotelaria 1 

Calista 1 

Turismo 1 

Ajudante de Lar 1 

Sargento 1 

Modista 1 

Empregado de Balcão 1 

Administrativo 1 

Empregado Fabril 1 

Gestor de Projectos 1 

Serralheiro 1 

TOTAL 36 

QUADRO 18 - Profissões que os alunos exerceram na vida “activa”. 

 

 

Os alunos eram inicialmente 36, presentemente 42 alunos. Inscrevem-se 

principalmente durante os meses de Setembro e Outubro embora ao longo do ano 

também o poderão fazer. 

Assim, no final do 1º período, o grupo era composto por 36 alunos: 4 homens e 

32 mulheres. Quanto à idade existem dois alunos com menos de 50 anos, 2 entre os 51 e 

os 60 e 19 alunos entre os 61 e 70 anos, dos quais 4 são alunos do sexo masculino a 

frequentar a US e 12 alunos entre os 71 e os 80 anos e com mais de 81 anos existe uma 

aluna. Da interpretação resulta que os alunos do sexo masculino que frequentam a US 

são da faixa etária que por sua vez tem mais aderência de alunos. 
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Idade Masculino Feminino Total 

31-40 0 1 1 

41-50 0 1 1 

51-60 0 2 2 

61-70 4 15 19 

71-80 0 12 12 

>81 0 1 1 

QUADRO 19 - Idade e sexo dos alunos. 

 

Estes alunos têm tempos de frequência da US diferentes. Para 24 alunos já é o 4º 

ano de frequência, de salientar que no início do ano lectivo 2006/2007 eram só alunas. 

Os 4 alunos que frequentam a USB do sexo masculino entraram no ano 2007/2008 onde 

a frequência era de 33 alunos em 2008/2009 era de 36 alunos e em 2009/2010 é de 42 

alunos. Pode-se inferir que a US é frequentada por uma grande maioria pelo sexo 

feminino e a entrada na USB, em média é entre os 60/80 anos.  

Estes alunos são todos da freguesia excepto dois que vem de uma freguesia 

vizinha. A não existência de transporte dificulta a sua deslocação para frequentar a USB 

dado que alguns alunos não têm carta de condução e deslocam-se a pé.  
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 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo abrangerá diferentes tópicos principais, sendo eles (1) contexto e 

historial da US onde daremos especial relevo aos momentos marcantes entre os actores 

no percurso da US, os objectivos e as finalidades da US, onde incluiremos algumas 

notas conducentes à compreensão da intencionalidade da US, quer na perspectiva 

institucional, quer na perspectiva dos diversos actores. 

São temas do tópico (2): o aluno na US, que abrangera os momentos marcantes, 

interpretação das finalidades da US pelos diversos actores; características específicas da 

US e organização pessoal do trabalho. 

No tópico (3) inclui: as competências, sua interpretação, articulação com as 

competências pessoais, importância da sua aquisição, sua valorização e relação entre 

competências e participação pessoal. 

No tópico (4) abordaremos: os objectivos da US, interpretação pessoal dos 

objectivos, articulação dos objectivos com desenvolvimento pessoal e perspectivas 

pessoais, vivência do dia-a-dia, com o plano de trabalho, interpretação pessoal de como 

se processam as relações na US e as relações mais marcantes. 

No tópico (5) abordaremos: as relações internas no trabalho da US, 

debruçaremos sobre: organização e participação nas reuniões, a interpretação das suas 

finalidades, das reuniões e das relações interpessoais com a aprendizagem dos séniores. 

O tópico (6) inclui: relação aluno-US, interpretação do plano da US, articulação 

da US na participação pessoal e vivência do dia-a-dia e as relações na US.  

São temas o tópico (7) incide o núcleo central deste trabalho onde se apresenta 

as vertentes de participação que abrangerá a participação no plano de trabalho, no 

trabalho de sala, nas épocas festivas, nos eventos, nas visitas de estudo. E a 

interpretação das características da participação e por último como é que os alunos vêm 

a sua participação. 

No tópico (8) abordaremos: o aluno na comunidade onde nos debruçamos sobre 

o trabalho com a comunidade, as relações com a comunidade e as vantagens das 

relações externas.  
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No tópico (9) inclui: a auto-percepção do estatuto do aluno, que abrangerá o 

papel do aluno no trabalho, com os colegas, com a US, com a comunidade e com a 

família. 

Neste capítulo apresentamos o relatório da investigação efectuada. Procuraremos 

através da sua relação expositiva e argumentativa, levar o leitor a desempenhar o papel 

de co-analista do processo de investigação e dos resultados obtidos.  

“O relatório da investigação deve a) expor de modo claro as relações 

estabelecidas entre o aspecto concreto e o nível, mais abstracto das asserções tal como a 

argumentação que permite o encadeamento das asserções; b) apresentar o conjunto dos 

dados que serviram de suporte às asserções; e c) explicitar a postura interpretativa 

pessoal do autor, os seus fundamentos teóricos e os seus compromissos pessoais. Graças 

a este complexo de elementos, o leitor poderá agir como co-analista do autor” 

(Erickson, 1986, p. 153).  

 

CAPÍTULO 1  

 

1. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise de conteúdo às entrevistas dos alunos, directoras e professores 

permitiu levantar oito categorias que passamos a transcrever: o aluno na prática, 

competências na participação dos alunos, objectivos da USB, relações internas no 

trabalho da USB, relações alunos USB, formas de participação, o aluno na comunidade, 

benefícios sociais e/ou educativos, auto-percepção do estatuto do aluno. A partir destas 

definiram-se as respectivas subcategorias e indicadores.   

 

1.1 O ALUNO NA PRÁTICA 

Assim, na categoria o aluno na prática obtiveram-se as seguintes subcategorias, 

que seguidamente serão analisadas: momentos marcantes, finalidades da USB, 

características específicas da USB, organização pessoal do trabalho, disciplinas 

marcantes. 
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1.2  MOMENTOS MARCANTES 

Os alunos consideraram como momentos marcantes: as aulas de cidadania 

(n=6); canto, teatro, reaprender, convivência (n=5); a aprendizagem com colegas, início 

da US, partilha, computadores (n=3); e as visitas de estudo e o aprender palavras novas 

(n=2). 

Estes resultados são descritos por algumas alunas como momentos marcantes: 

As aulas de cidadania, Português, aprender palavras novas, nos computadores também 

aprendi (E18). Um aluno refere: Para mim são as que me alegram mais, que é o canto 

coral e o teatro marcaram porque nos ajudam a soltar a franja, á uma partilha maior 

de estar com as outras pessoas (E15). Uma aluna referindo-se às aprendizagens disse: 

1ª Etapa mexeu comigo, porque estava em casa e foi uma maneira de reaprender novos 

hábitos de aprender, de ler, de ouvir, de saber interpretar (E24).  

Da interpretação aos momentos marcantes na aprendizagem as alunas centraram-

se nas novas aprendizagens, novas palavras, a informática e o saber interpretar 

verificando-se, assim, uma valorização em voltar a aprender. Também parece de 

acentuar o apontar para a socialização e a partilha entre colegas.  

Assim, é de realçar, por um lado a mudança, com a aquisição de novos hábitos 

de aprendizagem e sua valorização e por outro lado a satisfação e o convívio e partilha 

como factores de socialização, que facilitam a participação. 

Também é notória a realização pessoal, na oportunidade de concretizar 

interesses e vivências anteriores, como nos diz uma aluna: Gosto muito das aulas de 

teatro e canto, sempre gostei desde muito nova (E13). 

Podemos inferir que para as alunas os momentos marcantes na U.S são a 

aprendizagem, a socialização e a oportunidade de poder partilhar e frequentar a US para 

se actualizarem. 

Os professores consideraram como momentos marcantes: as histórias de vida 

(n=4); aprendizagem com colegas, revelações (n=3); conhecimento (n=1). A confirmar 

está o testemunho de uma professora: Aquelas pessoas se não tivessem ido para ali, não 

tinham mostrado o que têm dentro delas e que conseguem aprender, isso é que me deu 

vontade de apoiar a revelação e a reaprendizagem de algumas pessoas, que vivem 

sozinhas sem objectivos, sem interesse e mostraram que têm capacidades e ainda estão 

vivas (PA). 
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No mesmo sentido vai a opinião da directora da USB ao afirmar que: A 

abertura, início da US, os primeiros contactos com as alunas, a importância que foi 

transmitida pelas alunas e os efeitos que teve nas alunas. Houve uma aluna que disse: 

Agora já estou ao pé das pessoas importantes (DB). Também as directoras das US do 

distrito nos confirmam os resultados obtidos na USB considerando como momentos 

marcantes: o início da US, reaprender, utilidade prática, computadores (n=3); e 

convivência (n=2). 

Da análise dos dados dos intervenientes no estudo podemos inferir que os 

momentos marcantes para os alunos são: as aulas de cidadania, aprendizagem, 

reaprender, convívio, partilha e o início da US Para os professores são aprendizagens as 

histórias de vida dos alunos, a revelação dos alunos, a abertura e conhecimento. Para as 

directoras, o início de US, a reaprender, computadores, utilidade e a convivência. 

Deste modo, podemos inferir, também, que da triangulação dos dados resulta 

como momentos marcantes a abertura da US, aprendizagem e reaprendizagem, o 

convívio, a partilha, a iniciação nos computadores e os novos conhecimentos. É de 

salientar a importância atribuída à oportunidade do contacto com novas realidades e a 

novas aprendizagens e a utilidade do saber para o futuro como os alunos referenciaram. 

Como consequência, parece poder-se afirmar que a oportunidade de poderem partilhar o 

convívio, o reaprender e a necessidade de partilhar e as próprias aulas que os alunos 

referenciaram como momentos marcantes estão relacionados com a necessidade de sair 

do isolamento e de partilhar as suas histórias de vida e o querer aprender para o futuro, 

mas que tenha utilidade na sua prática. 

 

1.3  DISCIPLINAS MARCANTES 

 Os alunos consideraram como disciplinas marcantes: a cidadania (n=10); o 

canto coral (n=8); a informática, o teatro e o desporto (n=6); o inglês e as artes 

decorativas (n=4); a história das religiões e o português (n=1).  

Dados estes resultados, quisemos saber o porquê da sua escolha pelo que 

salientamos os seguintes testemunhos: Porque são aulas mais activas, a ginástica 

também é bom, a hidroginástica é que não me entusiasma muito (E22). (…) é a forma 

de conviver mais com as pessoas, ajudam-nos a reviver a nossa necessidade e obtendo 

informação que é muito útil para escrever as minhas coisas. Apesar de também gostar 
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de desporto, hidroginástica, cidadania e dança (E13). (…) pela aprendizagem das 

matérias e no teatro solto-me e demonstro aquilo que sou (E17). (…) os conhecimentos 

que nos podem servir para o futuro, por exemplo, eu sou reformada, se me retirarem a 

reforma eu posso começar um negócio com aquilo que aprendi (E35). (…) a cidadania, 

artes e desporto. Cidadania é uma disciplina muito abrangente, é muito actual, 

podemos estar a dar e a receber lições de cidadania. Já o desporto contribui para o 

bem-estar físico e psíquico. E as artes, gosto de aprender e gosto de lidar com as 

matérias (E24).  

Parece poder-se afirmar que os alunos têm preferência pelas disciplinas de 

cidadania, desporto, canto coral, teatro e informática. A mesma preferência tem a ver 

com a utilidade que sentem na aquisição das aprendizagens e com o perfil do professor, 

como podemos constatar com o testemunho de uma aluna: cidadania, porque gosto de 

aprender coisas do dia-a-dia que são úteis, e a professora é fenomenal e bastante 

responsável (E14).  

Podemos inferir, igualmente, que as disciplinas mais marcantes são as 

relacionadas com a sua experiência de vida e mais práticas, com oportunidade de 

abertura à participação dos alunos. Por outro lado, a inovação está presente nas mesmas 

disciplinas, especificando a informática e como tal desperta maior interesse para os 

alunos. Também parece poder-se afirmar que para os alunos as disciplinas mais 

relevantes são as que lhes proporcionam utilidade e benefícios para a sua vida pessoal e 

que de algum modo estão ligadas às suas vivências e necessidades como referenciaram 

na subcategoria momentos marcantes. 

 

1.4  FINALIDADES DA UNIVERSIDADE SÉNIOR  

Os alunos consideram como finalidades da USB: a aprendizagem (n=12); o 

convívio e o sair do isolamento (n=11); novas oportunidades, intervir mais e aquisição 

de conhecimentos (n=5); benefícios das relações, informação sobre direitos e deveres 

(n=4); a partilhar experiência, a abertura ao mundo, a valorização, espírito activo e o 

pensamento positivo (n=3); o desenvolver capacidades, o conhecer pessoas novas e a 

liberdade de decidir e participarem (n=2); o rejuvenescer, a organização do tempo, a 

responsabilidade, o corrigir textos e o não existir avaliação, o gosto de aprender (n=1). 
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Também os professores valorizam como finalidades da USB: a aprendizagem 

(n=3); as novas oportunidades e a troca de conhecimentos, a reafirmação, a promoção e 

resposta a necessidades (n=2). 

Da análise dos indicadores enunciados pelos professores resulta uma 

confirmação da interpretação dada pelos alunos acerca das finalidades da USB Também 

ter pensamento positivo é uma das finalidades da USB, assinalada pelos alunos e 

directoras, reafirmando os professores a importância da promoção dos alunos, obtendo 

informação sobre direitos e deveres, o que os leva a intervir. 

Para ilustrar a interpretação feita pelos alunos, transcrevemos o que nos disse 

uma aluna: Sair do isolamento onde estava, conversar com as alunas que me ensinam 

muita coisa útil. Aprender mais saber, socializar-me mais, intervir mais (E35). 

As directoras consideraram como finalidades da USB: a aprendizagem (n=4); 

aquisição de conhecimentos (n=5); a partilha de opiniões e experiências, as novas 

oportunidades e o lançar desafios (n=3); o desenvolver capacidades e a solidariedade 

(n=2); o voluntariado (n=1). Parece importante a interpretação efectuada pelas 

directoras que mencionam a US como finalidade de lançar desafios, solidariedade e 

voluntariado. No decorrer da análise de outras categorias, iremos ver como se 

manifestam os alunos em relação a estes indicadores. 

Para ressaltar os indicadores mencionados pelas directoras passamos a 

transcrever o que nos disse a directora da USB: Acerca das finalidades da USB, incutir 

estratégias nos alunos para enfrentarem os desafios da vida. O desenvolvimento de 

competências dos alunos para o dia-a-dia, tornar o envelhecimento activo, tornar o 

envelhecimento de sucesso e sustentável, onde puderam desenvolver novas 

competências (DB). Ainda uma directora de uma US do distrito afirmou: Disponibilizar 

aos séniores saberes, às pessoas que nunca estudaram e sempre tiveram interesse em 

estudar, em querer estudar e ir à escola e por razões económicas e sociais não tiveram 

oportunidade e agora têm oportunidade (DP). Neste mesmo sentido uma professora 

disse: Promover as alunas, incutir-lhe hábitos de análise crítica e dar resposta a 

necessidades (PV), o que reforça o que nos foi mencionado pelos alunos como 

oportunidade de aprendizagem e de convívio. 
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Dado que todos os intervenientes no estudo vivem no mesmo contexto socio-

cultural, a diversidade de finalidades mencionadas por estes são semelhantes, 

ressaltando que todas elas estão direccionadas para os séniores.  

Também, no mesmo sentido vão os Estatutos da USB, onde se lê: “proporcionar 

a aquisição de competências nos vários âmbitos do saber” (artg.3º). Esta situação 

confirma, assim, a posição de Drucker (1997, p.19), que considera que a organização 

sem fins lucrativos existe para produzir uma mudança nos indivíduos e na sociedade. 

Esta ideia não anda longe do papel atribuído à USB enquanto estrutura capaz de 

proporcionar espaços geradores de satisfação de necessidades aos seus alunos como à 

própria comunidade onde se inserem, necessidades, estas, que podem ser de diferente 

natureza - social e educativa, valorização, realização e de desenvolvimento pessoal. 

Deste modo as finalidades são confirmadas pelas directoras. 

Os resultados obtidos perante os alunos, professores, directoras e netos parecem 

permitir afirmar que a percepção que têm das finalidades da USB são muito próximas, 

salientando-se convívio, socialização, aprendizagem, novas oportunidades e valorização 

dos alunos. De realçar que os indicadores novas oportunidades, aprendizagem e partilha 

de experiências são referenciados por todos os intervenientes no estudo com grande 

clareza, o que reforça a perspectiva dos alunos acerca das finalidades e ainda confirma o 

que nos referenciaram como momentos marcantes. 

 

1.5  ORGANIZAÇÃO PESSOAL DO TRABALHO 

 Os alunos consideraram como organização pessoal do trabalho: a conciliação da vida 

familiar com as aprendizagens (n=10); o fazer opções e dando prioridades (n=5); e a 

disponibilidade (n=2). 

Para ilustrar passamos a descrever o que nos disse uma aluna: Em termos de 

disciplinas eu tive de fazer opções, aquelas que não prejudicassem a vida familiar e que 

se adaptassem ao meu interesse de aprender e de ir à escola (E21). Outra aluna afirma: 

Quando nós gostamos nós conseguimos, está dentro de nós, tudo se organiza (E17). 

Estes resultados confirmam assim a opinião de Fonseca (2009, p. 131) “(…) 

Precisamente a liberdade, o uso do tempo e a concretização de interesses pessoais (…). 

De um modo geral parece verificar-se que a conciliação do trabalho entre US e casa 
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leva a que os alunos façam opções em função dos seus interesses, e estabeleçam 

prioridades em função da sua vida familiar que, em alguns casos, ainda é preenchida 

com tarefas domésticas e apoio aos netos. Também, podemos constatar que o horário da 

US tem em conta a hora de almoço e a disponibilidade dos séniores para estar com os 

netos (Ver informação complementar, anexo). E ainda podemos observar que este é 

elaborado em função dos alunos e professores tendo a sua participação e por vezes 

sofrendo alterações por sugestão dos alunos. 

Pode-se inferir que os alunos organizam o tempo em função dos seus interesses e 

conciliando a vida familiar com as aprendizagens. Talvez se possa afirmar que os alunos 

fazem opções para frequentar a US em função da motivação e do interesse que as aulas 

lhes despertam, mas conjugando com o apoio aos netos. 

Da mesma opinião são os professores que igualmente salientam: o fazer opções, 

e as prioridades (n=3); o compromisso, o tempo e a conciliação (n=2); como nos diz 

uma professora: Deixo de fazer para ir para as aulas, vou logo de manhã para depois 

acabar o resto (PR); ainda outra professora: Geralmente na véspera das aulas 

selecciono temas actuais, da vida social, política nacional e internacional e elaboro 

ferramentas, instrumentos de assimilação fácil que promovam o debate. O que 

significa, que para leccionar 3 horas de aulas por semana, consuma em casa 4 ou 5 

horas, utilizo muito a internet (PV), de realçar que esta é a professora de cidadania. 

Podemos inferir que existe organização do tempo de preparação das aulas o que 

exige disponibilidade que, por vezes, não existe por parte dos professores, como se pode 

verificar, embora o seu compromisso os leve a ter de fazer opções assim como os 

alunos. Neste sentido, também é elucidativo da realidade o testemunho de uma 

directora: Acabo por funcionar como se estivesse na vida activa e prejudico a família, 

faço-o porque estou envolvida, sinto-me comprometida (DA).  

No entanto, as directoras consideraram como organização pessoal do trabalho: o 

envolvimento fazendo opções, vida activa, compromisso (n=2); devoção (n=1). 

Estes resultados confirmam, assim, que a organização pessoal do trabalho dos 

professores e directores não é tanto em função da disponibilidade, mas sim do 

compromisso e devoção para com a USB Da mesma forma que para os alunos é em 

função do interesse pelas aulas, daí fazerem opções, conciliando com a sua vida 

familiar. 
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Da análise ressalta que toda a organização do trabalho, USB/casa, é em função 

da motivação, empenho e interesse em querer aprender e querer ensinar, fazendo opções 

tendo em conta as suas prioridades e interesses. Ao mesmo tempo proporciona aos 

alunos uma vida activa com compromisso, como nos foi referenciado pelas directoras e 

professores, levando-os a participar com envolvimento, devoção e de forma voluntária, 

conduzindo a um compromisso com responsabilidade e daí conciliarem a vida familiar 

com as aprendizagens fazendo opções. 

 

1.6  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA UNIVERSIDADE 

SÉNIOR 

Os alunos consideraram como características específicas da Universidade 

Sénior: a aprendizagem (n=7); a partilha, o convívio e a valorização (n=3); o 

conhecimento, a abertura, a experiência, o sentir bem e o voluntariado (n=2). 

 De facto as alunas referem: aprendizagens, convívio, conhecer pessoas novas, 

direitos e deveres (E18). Dá-nos outra visão de ver o mundo, conhecimento, abertura 

(E11). Aprendizagem, apesar dos choques de personalidades (E36). Aprendizagem, mas 

seria muito bom se tivéssemos mais professores com mais conhecimentos de matéria 

que pretendem ensinar (E14). É alimentar o espírito e fazer-nos sentir que ainda 

estamos a tempo de fazer muita coisa, e ao mesmo tempo sentimos que todos são iguais, 

todos estamos a pôr algo em comum (…) (E15).  

Os alunos quando referem as características da USB colocam grande relevo nas 

aprendizagens que proporciona. Apesar do nível diversificado dos alunos, os mesmos 

sentem-se como um grupo e não fazem distinções quanto ao aspecto estético, ao nível 

da iliteracia. Também os indicadores abertura, valorização experiência e sentir-se bem 

consigo próprios, ao valorizarem-se com experiências leva-os a uma maior abertura. 

Outro indicador referenciado, direitos e deveres, parece poder-se afirmar que tem a ver 

com as aprendizagens para saber estar, saber ser e saber agir.  

Os professores consideraram como características da USB: a mobilização, 

pequena família (n=2), rural, alunos de baixo nível de escolaridade, amizade, 

desabrochar capacidades, experiência (n=1). Uma professora refere: a mais pequena do 

país, inserida em meio rural, sem instalações próprias, com alunos de muito baixo nível 

de escolaridade (PV). Outra professora refere ainda: Mobilização, reafirmação de 
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conhecimentos, valorização da auto-estima, motivar para a vida, fazer desabrochar 

capacidades adormecidas (PR). Ainda outra professora reforça como características da 

USB: (…) ser pequena. Enquanto grupo pequeno, acabamos por saber as necessidades 

de cada um para dar respostas às aprendizagens e assim funcionamos como uma 

família (PA).  

Da interpretação dos professores ressalta como características da USB, o facto 

de abranger uma pequena dimensão de alunos (36 alunos), com características rurais e 

ainda com um baixo nível de escolaridade (ver informação complementar em anexo). 

As mesmas características são assimiladas pelos professores, como ser uma família, 

amizade, abertura, partilha, mobilização, o que leva a um maior conhecimento das 

necessidades dos alunos, o que por sua vez conduz a dar resposta através dos interesses 

e necessidades de aprendizagem, que os alunos manifestam. 

As directoras consideraram como características da USB: a aprendizagem, 

actividades, convívio (n=2); oportunidades, activa, desenvolver competências, 

mobilização, voluntariado, resposta (n=1). A directora da US em estudo disse: despertar 

nos séniores interesse por assuntos do seu interesse. Desenvolver capacidades e 

apetências para enfrentar o mundo actual, fomentar conhecimento actualizado, dar 

oportunidade para novas aprendizagens e desenvolver a solidariedade na comunidade 

(DB). Outra directora de uma US do distrito referiu: é um projecto como são outras 

dentro de um plano da Câmara. Dá resposta à comunidade e aos séniores (DC). Ainda 

outra directora de uma US do distrito enunciou: As duas características específicas são 

não dispor de instalações próprias e não é nosso objectivo requerer instalações 

próprias, pois a comunidade deve sentir que as pessoas fazem parte dela. Nós fazemos 

questão de fazer acordos de cooperação (…) (DP). Da perspectiva da directora da USB 

ressaltam as seguintes características desta instituição: Desenvolver interesses dos 

alunos, desenvolvendo capacidades e apetências para que estes possam enfrentar os 

desafios do mundo actual; actualização de conhecimentos, proporcionando 

oportunidades e aprendizagens, e ainda desenvolver a solidariedade na comunidade. 

Parece poder-se afirmar que para as directoras, as características são muito 

idênticas no que se refere a proporcionar aprendizagens e ao desenvolvimento de 

trabalho na comunidade, fazendo referência à solidariedade. Outro aspecto que da 

análise resulta é não terem instalações próprias como é o caso da US em estudo, não 

sendo, no entanto, a única. Solidariedade é referenciada como característica de ligação 
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às escolas e aos netos. Os alunos consideram que a USB lhes dá sentido à vida levando-

os à aprendizagem, ao convívio e a desabrochar capacidades da sua experiência de vida, 

proporcionando-lhes conhecimento, abertura e valorização pessoal. Os professores e 

directoras referenciaram a USB como uma resposta mobilizadora que leva ao 

desenvolvimento de competências, o que reforça a perspectiva dos alunos e igualmente 

confirma as finalidades da USB referenciadas pelos alunos. 

 

CAPÍTULO 2  

 

2. COMPETÊNCIAS 

A valorização da experiência do sénior e o desenvolvimento de competências 

levando-os a adquirir mais poder ou capacidades para conduzir o seu futuro e o da 

comunidade. É neste sentido que o desenvolvimento de competências permite aos 

séniores enfrentarem com sucesso o dia-a-dia. Isto passa nomeadamente pela aquisição 

de novas capacidades de realização e o esforço de laços sociais com pessoas que 

partilham os mesmos valores, interesses e preocupações. 

Assim, na categoria competências dos alunos obtiveram-se as seguintes 

subcategorias: interpretação pessoal das competências, articulação com as competências 

pessoais, importância da sua aquisição, valorização pessoal das competências, relação 

competências participação pessoal, que passamos a analisar. 

 

2.1  INTERPRETAÇÃO PESSOAL DAS COMPETÊNCIAS  

Os alunos consideraram como interpretação pessoal das competências: a 

capacidade de adquirir conhecimento (n= 10); a aprendizagem que conseguem fazer 

(n=7); os conhecimentos que colocam em prol de si e dos outros, as capacidades de agir 

e os talentos (n=3); a conciliação com a experiência de vida, a resolução de problemas e 

a qualidade (n=2); a preparação (n=1). 

De facto, alunas afirmam: são as competências que cada um tem de ajudar o 

grupo a desenvolver-se e a adquirir conhecimentos. Cada um tem as suas competências 

na US, conseguimos valorizar e adquirir mais conhecimentos, nas aprendizagens que 
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fazemos (E21). São capacidades e conhecimentos que a pessoa adquire através dos 

estudos, e que coloca em prol de si e dos outros (E24). 

Pela análise dos dados, pode-se inferir que para os alunos as competências são 

capacidades de adquirir conhecimentos e partilhá-los, realçando as aprendizagens como 

preparação para resolver problemas. Desta forma, a aprendizagem funciona como 

suporte das competências e o conhecimento através da aprendizagem, revela-se um 

factor fundamental de preparação para enfrentar problemas, capacitando os alunos para 

agir. 

Da mesma opinião são os professores que igualmente salientam: a aprendizagem 

que conseguem fazer, capacidade de agir, capacidade de adquirir conhecimentos, 

potencial (n=2). Uma professora salienta: A competência envolve um conhecimento que 

possibilita acção. São aquisições de conhecimentos e capacidades de realização (PR). 

Outra professora afirma: Competências é aquilo de que se serve o potencial, se 

acrescentarmos conhecimentos e responsabilidade são a essência do sucesso e de 

excelência (PV). Ainda outra professora: São capacidades de adquirir conhecimentos, 

as aprendizagens que se conseguem fazer, troca de conhecimentos (PA).  

Os professores confirmam que a educação e a formação são essenciais para os 

séniores continuarem a crescer em auto-estima e espírito de iniciativa e, ao mesmo 

tempo, actualizarem e adquirirem os conhecimentos e as competências de que carecem 

para continuarem a participar activamente na comunidade em que se inserem, para 

manterem a autonomia, para compreenderem a mudança e nela participarem 

construtivamente e para exercerem e reivindicarem os seus direitos. Desta forma, as 

competências respondem às exigências actuais, levando o sénior a intervir e a participar 

na resolução dos seus problemas. 

A mesma opinião tem a directora da USB, que refere: Quanto mais capacidades 

o sénior tiver a nível do conhecimento, mais à vontade se sente para participar (DB). 

Ainda outra directora de uma US do distrito complementa: Para mim as competências 

são fundamentais para as pessoas se sentirem como pessoas e faz ter uma auto-estima 

mais elevada e crescem como pessoas e dizem: (…)” às vezes estou mais os meus filhos 

e o meu marido a falar e eu agora dou a minha opinião” (DP). 

As frequências dos respectivos indicadores acabam por realçar as competências 

como pilar fundamental de resposta às exigências de autonomia e direitos e de resolução 



 

221 

 

de problemas, assim como a sua importância na capacitação dos alunos, levando-os a 

uma maior intervenção e participação. 

Não podemos deixar de realçar a determinação das directoras em afirmar que o 

conhecimento e as capacidades mobilizam os alunos para a participação, o que vai de 

encontro ao que pensam os alunos quando sentem as competências como preparação de 

conhecimentos que colocam em prol de si e dos outros. Deste modo podemos inferir 

que as competências são consideradas como estratégias de preparação para novos 

conhecimentos e para participar. E troca de informações e conhecimentos levam ao 

enriquecimento, a resolver problemas com pensamento positivo e satisfação. O que 

confirma a perspectiva dos alunos ao referenciarem as competências como capacidades 

de agir e talentos que conciliam com a sua experiência de vida, ajudando-os a resolver 

problemas. Esta opinião é partilhada pelas directoras e professores que consideram que 

o conhecimento e as capacidades mobilizam os alunos para a participação, alertando os 

alunos para os seus direitos e dos colegas. 

  

2.2  ARTICULAÇÃO COM AS COMPETÊNCIAS PESSOAIS  

Os alunos consideraram como articulação com as competências pessoais: em 

articulação (n=5); e a novas aprendizagens à responsabilidade e a usar capacidades 

(n=3); ao conhecimento e a intervir e contribuir com capacidades (n=2). 

Uma aluna testemunha: Têm ligação porque dentro das disciplinas que eu 

frequento, têm interesse para mim e facilitam a aprendizagem, sinto que a US nos 

fornece competências (E21). Pela análise dos dados ressalta que os alunos sentem que 

existe relação entre as suas competências e as competências que lhes proporciona a US 

e que leva a novas aprendizagens, que levam por sua vez à sua intervenção usando 

capacidades pessoais. Para os alunos a aquisição de novas competências está 

relacionada com os seus interesses, ou seja, para que a aprendizagem seja efectiva terá 

de ter em conta os seus interesses, necessidades e utilidade na prática. 

Da mesma opinião são os professores, que igualmente salientam que a 

articulação com as competências pessoais: conduz a novas aprendizagens; ter em conta 

as necessidades (n=3); articulação, intervenção, auto-estima, responsabilidade e 

utilidade (n=1). 
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Deste modo, o que uma professora: Sim, eles fazem novas aprendizagens e usam 

as suas capacidades para saber estar (PA). Outra professora: Têm uma ligação muito 

estreita com as competências das alunas e é um trabalho que se impõe à direcção (PV). 

Estes resultados confirmam a existência de novas aprendizagens através das 

necessidades sentidas pelas alunas, na sua aquisição. Também a articulação das 

competências leva à intervenção das alunas reforçando a sua auto-estima e 

responsabilidade, tendo utilidade no seu dia-a-dia.  

Também no mesmo sentido dos alunos e professores a directora da USB refere: 

Claro que tem ligação, é mesmo essa a sua função, estar atenta às suas necessidades, 

onde estas poderão desenvolver novas competências (DB). Ainda, uma directora de 

uma U.S do distrito reforça: As que já adquiriram é capaz de fazer novas competências 

ex: Já sabe bordar, mas não sabe outros pontos, ex: bordado de Castelo Branco; saber 

ligar o computador, mas não sabe certos programas. Não são competências 

certificadas mas sobretudo produzem auto-estima, satisfação pessoal, realização e 

novas oportunidades e aprendizagens (DA). Pode-se inferir que as novas aprendizagens 

assentam nas competências já existentes e que se apoiam nas necessidades manifestadas 

pelos alunos.  

Os alunos, professores e directoras confirmam que existe articulação entre as 

suas competências e as adquiridas na USB, devendo-se ao facto dos professores e 

directora e direcção estarem atentos às necessidades manifestadas pelos alunos, e a estes 

sentirem que a aquisição de novas competências lhe é útil no seu dia-a-dia e 

responderem às suas expectativas. Também se constatou que as novas aprendizagens ao 

darem resposta a necessidades específicas fazem emergir novas competências e 

contribuindo com capacidades, favoráveis à intervenção dos alunos, proporcionando 

assim, novas oportunidades como referenciaram os próprios alunos, professores e 

directoras.  

2.3  IMPORTÂNCIA DA AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

 Os alunos consideraram como importância da aquisição de competências: a 

aproximação dos mais competentes, convívio, partilha com o outro, a inovação (n=6); o 

reforço de conhecimentos, a aprendizagem e novas oportunidades (n=3); e o 

desabrochar capacidades, a participar, a ter liberdade, espontaneidade e sensibilização 

dos direitos e a novas competências (n=2; a complementaridade e realização (n=1). 
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Para ilustrar a interpretação feita pelos alunos transcrevemos o que disse uma 

aluna: A US facilita novas aprendizagens que nos proporcionam mais competências 

(E21). Um aluno testemunha: Sinto que estou ligado com coisas que sei e não sei, um 

bocadinho de cidadania todos aprendem (E24). Ainda outra aluna: O que eu aprendi 

tem muita importância na ligação com as competências. Já me ensinaram muita coisa, 

o meu conhecimento ficou mais enriquecido (E35). 

Deste modo, os alunos parecem valorizar a aquisição de novas competências, 

levando-os a novas oportunidades, a relacionarem-se de forma mais satisfatória, 

sentindo-se, deste modo, mais competentes nas suas relações interpessoais e sentem que 

estão mais sensibilizados para os seus direitos, adquirem mais liberdade, levando-os a 

desabrochar capacidades que por sua vez levam a uma maior participação e à 

aproximação de realidades enriquecedoras, como nos refere uma aluna: As 

competências aproximam-nos das pessoas com mais competências (E11). Estes 

resultados confirmam assim a importância da aquisição de competências para fazer 

parte de um grupo de pertença dos “competentes” e melhoria da sua qualidade de vida 

Da mesma opinião são os professores quando referem que a aquisição de 

competências leva: à aprendizagem, a desabrochar de capacidades, convívio e partilha 

com o outro, realização (n=3); novas competências (n=2); novas oportunidades, 

relacionamento (n=1). Uma professora disse: Sim têm, eles fazem novas aprendizagens 

e usam as suas capacidades para saber estar (PA). Outra professora refere: o 

relacionamento entre US pode ajudar ao desenvolvimento de competências sociais e 

culturais bem alargadas (PV). 

Para os professores a aquisição de competências leva os alunos a desabrochar 

capacidades e à partilha com o outro, porque se sentem mais à vontade devido às suas 

relações, o que por sua vez proporciona nos alunos realização e oportunidades, o que 

confirma a opinião dos alunos. 

Também neste sentido foram as representações das Directoras. A directora da 

USB disse: As (competências) sociais são a nível relacional essenciais, pois aprendem 

a interagir com os outros e em sociedade e a saber relacionar-se. As educativas são 

fundamentais porque o conhecimento é um todo, as competências interligam-se e 

beneficiam o conhecimento dos alunos no contacto com a realidade (DB). 
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Os resultados das directoras das outras US do distrito vão de encontro ao 

manifestado pela directora de USB considerando como importância da aquisição de 

competências: o desabrochar de capacidades, novas capacidades, histórias de vida 

(n=3); reforço de conhecimentos, partilha com o outro, complementaridade, 

aprendizagem e novas competências (n=2). 

Quanto às directoras e professores considerarem a aquisição de competências 

desta forma, podemos inferir a sua ocorrência, dado que são eles que interagem com os 

alunos e vivenciam com os alunos os resultados da aquisição de competências. 

Da análise da triangulação dos dados podemos inferir que alunos, professores e 

directores consideraram como importância da aquisição de competências o convívio, 

partilha com o outro, desabrochar capacidades, novas oportunidades, reforço de 

conhecimentos, aprendizagem, complementaridade. 

Não podemos de deixar de fazer referência também à inovação referenciada 

pelos alunos e directores e o indicador de novas competências referenciado pelos 

professores e directores, o que vai ao encontro do que foi referenciado pelos alunos 

como desabrochar capacidades e reforço de conhecimentos. A inovação e as novas 

competências referenciadas confirmam assim a posição de (Fonseca, 2006, p. 42): 

“Desenvolver competências que permitam ao indivíduo enfrentar com sucesso o dia-a-

dia. Isto passa, nomeadamente, pela aquisição de novas capacidades de realização e o 

reforço de laços sociais com pessoas que partilham os nossos valores, interesses e 

preocupações,”povoando” as nossas vidas de amigos e parentes”. Desta forma 

podemos inferir que para os alunos, professores e directoras a aquisição de 

competências reforça os conhecimentos levando à sensibilização dos próprios direitos 

dos alunos, o que reforça o que referenciaram acerca da interpretação das competências.  

 

2.4  VALORIZAÇÃO PESSOAL DAS COMPETÊNCIAS  

Os alunos consideraram como valorização pessoal das competências: todas se 

complementam (n=5); o saber fazer, a aprendizagem (n=4); são importantes (n=2); as 

culturais, sociais, educacionais (n=1). Estes indicadores confirmam assim o que nos 

disse uma aluna: Eu aqui não distingo umas das outras, todas se completam e nos 

ajudam nas nossas vivências e a termos um conhecimento mais enriquecido (E21). Para 

os alunos não há valorização de umas em detrimento das outras, a valorização das 
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competências tem a ver com a sua vivência no momento e com a sua utilidade prática 

(ex: para saber comunicar): será educacional, o sermos cordiais uns com os outros e 

saber ouvir e saber conversar (E13). 

Da mesma opinião são os professores que referenciam: todas se complementam, 

(n=5); o saber fazer, a aprendizagem (n=4); são máxima importância (n=2); as culturais, 

sociais e educacionais (n=1). 

Embora seja de ressaltar que os professores e os alunos atribuem mais 

importância às sociais, como se pode inferir: nas sociais aprendem a fazer, a estar e a 

ser e estão ligados com as educativas porque enriquecem (PA). Outra professora 

afirma: As competências de “sociabilidade” e comunicacionais são as mais valorizadas 

pelos alunos (PR). Ainda outra professora coloca outra questão: as competências 

sociais porque eles nem vêem o conhecimento como uma questão cultural, mas social, 

porque se eles estivessem a noção das competências culturais ligadas ao canto e ao 

teatro poderiam incentivar um trabalho de qualidade (PV). Da interpretação efectuada 

a esta questão ressalta que os alunos, através das competências sociais e culturais, 

poderão alcançar uma vida de qualidade e adquirir competências educacionais. Para 

esclarecer melhor esta conspecção fizemos a triangulação com os resultados das 

Directoras onde a directora da USB sobre a importância das competências para os 

alunos disse: São todas porque estão interligadas. Pois dão mais importância à sua 

realização pessoal e reconhecimento como pessoa com estatuto, o tentar saber mais e 

saber fazer. O facto de mostrarem ao outro que sabem, também os auto afirmar (DB). 

É notória a importância que a directora da USB atribui aos alunos em terem 

preferência pelas competências sociais, embora sinta que estão interligadas. Verifica-se 

a sua utilidade como em saber fazer, saber estar e saber ser. 

Dos dados dos entrevistados pode-se inferir que as competências sociais, 

educativas e culturais se complementam e que os alunos não fazem distinção. Contudo, 

os professores, a directora e as outras directoras do distrito sentem que os alunos 

valorizam mais as sociais e que estas facilitam a aquisição de outras competências e os 

leva a desenvolver trabalho de qualidade e até mesmo a se sentirem reconhecidos. Deste 

modo, podemos inferir que a valorização das competências para os alunos está 

relacionada com a sua utilidade prática e com as vivências pessoais e histórias de vida 

como nos foi referenciado acerca da importância da sua aquisição. 
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2.5  RELAÇÃO COMPETÊNCIAS PARTICIPAÇÃO PESSOAL 

Os alunos consideraram como relação competências participação pessoal: 

leva a aquisição de competências (n=7); aumenta a participação (n=5); promove a 

participação, e a participar com convicção, aumenta a cidadania, questionar, educativo 

(n=2); o equilíbrio (n=1). 

De acordo com os resultados passamos a transcrever o que disse um aluno: É 

evidente que existe relação por exemplo: se eu sinto que tenho competência ou 

capacidades para um determinado desempenho ou posso participar com convicção que 

não falho, o que me dá a convicção de que estou a fazer as coisas bem, á uma relação 

de equilíbrio (E15). Este aluno revela que para participar tem de ter competências e 

capacidades e confiança no seu desempenho, daí o equilíbrio entre competência e a sua 

acção na participação. Como refere este aluno: Tenho interesse em adquirir 

competências, participo mais (E18).    

A análise dos dados parece apontar para uma evolução na participação o que 

parece igualmente reforçar a opinião generalizada dos professores sobre a relação 

competência/participação. Parece que podemos afirmar que quanto mais competências 

os alunos adquirirem mais participam. Desta forma a participação dos alunos exige que 

estes tenham competências para participar, o que por sua vez leva à acção e ao 

questionamento. Podemos inferir que os séniores têm de ter competências para 

participar, mas também adquirem competências ao participarem. 

Através dos resultados obtidos junto dos professores, podemos inferir o aumento 

da participação em função das competências e por sua vez aumenta a cidadania e leva à 

transformação. Como testemunhou uma professora: há diferentes formas de 

participação, desempenho de alguns papéis e participação passiva de escuta e de 

transformação mental, a escuta depende de cada um (PR). Ainda outra professora 

refere: Tem ligação, mas nem todos, alguns nem sabem ler, alguns não têm tanta 

capacidade e portanto desenvolvem para saber fazer, saber estar e saber ser (PA). 

De acordo com os professores os alunos desenvolvem capacidades para 

participar e em função das suas competências participam de forma diferenciada. 

A mesma opinião tem a directora da USB que afirma: Sim existe relação, porque 

quanto mais capacidades o sénior tiver a nível do conhecimento, mais à-vontade se 

sente para participar. Porque se não tiver capacidades inibe-os de participar e a nível 
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de aceitação grupal e também da auto-estima (DB). Outra directora de uma US do 

distrito disse: Se a US lhes proporciona o grau de satisfação e de aprendizagem leva-os 

a participar (...) ao inscrever-se querem participar na US tem a ver com as 

competências que já possuem e a procura de mais competências para a sua vida (DC). 

Parece salientar-se que as competências sociais desenvolvem outras competências e a 

participação. Este facto pode estar relacionado com a sua experiência de vida, sentindo 

que possuem competências para participar, reforçando o seu equilíbrio e conhecimentos.   

 

CAPÍTULO 3  

 

3. OBJECTIVOS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR 

Impõe-se uma mudança de atitude perante a valorização e tratamento dos 

séniores para acabar com as conotações negativas e assumir novos enfoques 

participativos, proporcionado aos séniores “voz activa” nas suas decisões.   

 Assim na categoria os objectivos da USB obtivemos as seguintes subcategorias: 

interpretação pessoal dos objectivos, articulação dos objectivos e desenvolvimento 

pessoal, articulação dos objectivos da USB e expectativas pessoais, articulação dos 

objectivos da USB e vivência do dia-a-dia e interpretação pessoal da dinâmica de 

trabalho, que passamos a analisar.       

 

3.1  INTERPRETAÇÃO PESSOAL DOS OBJECTIVOS DA 

UNIVERSIDADE SÉNIOR 

Os alunos consideraram como objectivos da Universidade Sénior: as 

aprendizagens (n=8); o sair do isolamento (n=7); a ajuda pessoal (n=6); os novos 

conhecimentos, a oportunidade (n=5); a responsabilidade, a aquisição de competências, 

resolução de problemas, vivenciar, abertura ao mundo, incentivo, vertente cultural 

social e educativa (n=2); a abertura à comunidade, desenvolvimento da USB e dos 

alunos, equilíbrio emocional (n=1). 

Ao interpretarmos o significado dos objectivos da USB para os alunos, podemos 

inferir que vão de encontro à interpretação efectuada às finalidades da USB e à 

percepção que têm acerca da subcategoria importância da aquisição de competências. 
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Neste contexto, os objectivos da USB são considerados como uma forma de os séniores 

terem a possibilidade de se inter-relacionarem uns com os outros de forma mais 

satisfatória, de desenvolverem o seu potencial e beneficiarem de uma actualização de 

conhecimentos, o que leva à mudança da sua realidade social, cultural e educativa e ao 

mesmo tempo ajuda na resolução de problemas e na preparação para a abertura ao 

mundo em constante mudança. Aliás esta perspectiva é acentuada por uma aluna: (…) 

Acho que é fazer as pessoas conviverem e aprenderem, sair de casa, resolver os seus 

problemas, para que tenham vontade de viver (E13). Ainda outra aluna reforça: Os 

objectivos da US é tirar as pessoas do isolamento, fazer com que elas exercitem a 

massa cinzenta, é dar-lhes mais competências mais conhecimentos (E35). Os alunos 

constroem da US uma imagem marcadamente positiva nos aspectos relacionais e 

conhecimento. Também (Freire, 2003, p. 78) refere que “ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediatizando pelo mundo. 

Parece poder afirmar-se que o objectivo da USB é proporcionar novos vínculos tão 

necessários numa etapa assinalada pelas perdas e ajudar a desenvolver estratégias que 

permitam aos séniores adaptar-se a um meio e a um tempo em constante mudança. 

Deste modo, para os entrevistados á vários factores que se podem considerar que 

superintendem a vida da USB, nomeadamente conviver, relacionar-se com os outros, 

actualizar conhecimentos, fazer novas aprendizagens e desenvolver competências 

sociais, culturais e educativas.    

Da mesma opinião são os professores que consideram como objectivos da USB: 

o saber interpretar (n=4); o incentivo (n=3); as aprendizagens, novos conhecimentos 

(n=2); ajuda pessoal, oportunidade, interpretar, melhorar a qualidade de vida, dinamizar 

actividades e aquisição de competências (n=1). 

Não deixa de ser curioso quando quatro professores interpretam os objectivos da 

USB como levar os alunos a interpretar e só um professor interpreta como aquisição de 

competências. Deste modo, podemos inferir que as duas estão interligadas dado que 

para saber interpretar são necessárias competências, demonstrativo é o que uma 

professora nos disse: Os objectivos levam à aprendizagem, têm como fim ajudar as 

pessoas a adquirir novos conhecimentos e a desabrochar capacidades (PA). Outra 

professora: Tem a ver com a aculturação, integração e o conhecimento, e o à-vontade 

na mobilização para o novo e para aquilo que não conseguiu ter enquanto era novo 

(PV). 
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 A perspectiva dos professores reforça o que foi referenciado pelos alunos, no 

entanto os professores introduzem os indicadores desabrochar e mobilizar. Deste modo 

os objectivos ajudam a desabrochar e mobilizar as aprendizagens, os conhecimentos e 

as capacidades. Também as directoras se pronunciam no sentido de que os objectivos da 

US são um incentivo para a aquisição de competências de aprendizagens e têm a 

vertente cultural, social e educativa no desenvolvimento da US e dos alunos, como nos 

refere a directora da US em estudo: dinamizar actividades socioeducativas para 

séniores, levar os séniores a participar activamente, quer na vida da US quer na 

sociedade quer a nível pessoal, dar resposta quer a nível social, cultural, saúde e 

educativa à faixa etária a partir dos 50 anos. Dar resposta a uma lacuna que existia na 

comunidade (DB). 

Estes resultados confirmam assim a posição de (Supan, 2009, p. 212), que 

afirma: Transformar o desafio do envelhecimento em oportunidades é uma das maiores 

tarefas do nosso século. 

É na perspectiva de ajudar a desenvolver estratégias, que permitam aos séniores 

adaptar-se a um meio e a um tempo em constante mudança, que as directoras das US 

confirmam a perspectiva da directora da USB. 

As directoras consideraram como objectivos da USB: a aquisição de 

competências, incentivo, resposta, voluntariado, relações intergeracionais, saúde (n=2); 

desenvolvimento de aprendizagens, convívio, actividades (n=1).   

Pela análise dos dados, pode-se inferir que para todos os entrevistados são 

objectivos transversais da USB: as aprendizagens e a aquisição de competências, sair do 

isolamento, convívio e o incentivo. Esta percepção acerca dos objectivos confirma a 

interpretação já efectuada acerca das finalidades da US assim como na importância da 

aquisição de competências. 

É de salientar o indicador saber interpretar, só referenciado pelos professores, o 

que demonstra que a sua análise e a interpretação deste objectivo é feita com base na 

acção vivenciada pelos alunos. Outro dado curioso é a interpretação feita pelas 

directoras que consideram os objectivos como resposta, voluntariado, relações 

intergeracionais, o que foi só referenciado pelas directoras. 

A abertura ao mundo e à comunidade é evidenciada pelos alunos, que reforçam 

o que foi transmitido pelas directoras, destacando o aspecto relacional como objectivo, o 
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que na perspectiva dos professores faz desabrochar capacidades e conduz à mobilização, 

que por sua vez proporcionam aos alunos novos conhecimentos, abertura à comunidade, 

a novas oportunidades, levando ao equilíbrio emocional, a sair do isolamento, ao 

desenvolvimento das aprendizagens e a sobreviver como referenciaram os alunos. Neste 

contexto (Freire, 1997, p. 12), refere: “A educação constitui um factor de condução a 

uma maior participação das pessoas no mundo”.  

 

3.2  ARTICULAÇÃO DOS OBJECTIVOS DA UNIVERSIDADE 

SÉNIOR COM O DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

 Os alunos consideraram como articulação dos objectivos da US com o seu 

desenvolvimento pessoal: o empenho, prática, colaboração (n=8); a aprendizagem 

(n=7); actividade/activo, facilita participação, preocupação com a aprendizagem e apelo 

à participação (n=4); a organização pessoal, influência, organização do tempo, 

mudança, facilita a participação, divulgação a outras pessoas, experiência com colegas 

(n=2); o lutar por direitos e diálogo assertivo (n=1). 

Da enumeração dos dados parece ressaltar não só o processo de optimização de 

aprendizagens mas também que apela e facilita a participação e tem influência na 

organização pessoal e do tempo dos alunos. Como consequência, parece poder-se 

afirmar que o empenho e a mudança que causa nos alunos, torna-os mais participativos 

e leva-os, por vezes, a lutar pelos seus direitos como cidadãos. Para ilustrar passamos a 

transcrever o testemunho de uma aluna: Influencia e muito, por exemplo, eu antes 

passava o dia no café e agora é mais importante frequentar a US para aprender, 

tornando-me mais activa, mais dinâmica, mais atenta ao mundo exterior, mais 

participativa e comunicativa (E35). Outra aluna disse: Eu mesmo digo para os meus 

filhos: ó G., tens de te organizar, não podes estar na cama, porque tens que fazer e tens 

de ir para a escola (E22). 

Estes testemunhos acentuam a preocupação dos alunos com a organização 

pessoal e do tempo, levando-os a um maior empenho nas aprendizagens que, por sua 

vez, fazem desabrochar a participação na sua prática. 

De ressaltar que da subcategoria articulação dos objectivos da USB com o 

desenvolvimento pessoal ao revelar organização do tempo confirma o que foi dito pelos 

alunos na subcategoria da organização pessoal do trabalho onde referenciaram fazer 



 

231 

 

opções, disponibilidade, compromisso, o que se reflecte no seu desenvolvimento 

pessoal. 

Da mesma opinião são os professores que salientam: a influência, 

actividades/activo (n=3); prática, conhecimento e atitudes, aprendizagem leva à 

mudança, novas oportunidades (n=1). 

 Não deixa de ser curioso que os indicadores novas oportunidades, conhecimento 

e atitudes sejam mencionados pelos professores, pois são eles que contactam com o 

desenvolvimento pessoal dos alunos. Porém, é de ressaltar a interpretação feita por uma 

professora que disse: Os objectivos não influenciam a prática dos alunos, porque a 

maioria desconhece, mas acaba por intervir na prática na acção dos alunos (PV). 

Outra professora disse: No fundo eles são autónomos, dão opiniões e tentam resolver 

obstáculos e estão mais desenvolvidos (PA).  

A análise dos dados parece apontar para uma evolução da aprendizagem, devido 

à influência dos objectivos e prática nas actividades, embora os alunos desconheçam por 

vezes os objectivos da USB Na perspectiva dos professores os objectivos influenciam a 

prática dos alunos e a autonomia é considerada no sentido da intenção de aprender e é 

através da influência e da prática que os alunos criam novas oportunidades e trajectórias 

de desenvolvimento pessoal. 

Neste sentido, a directora da US em estudo disse: Torna-os mais activos, 

participativos, desinibidos, colaboradores e mais abertos para a vida e tira-os do 

isolamento, porque os faz participar na acção e eles próprios sentem-se responsáveis 

em participar e sair de casa, através das aulas, dos professores, colegas, de conteúdos 

interessantes para a sua vivência no dia-a-dia e com actividades que sejam 

relacionadas com os interesses dos séniores (DB). A directora da USB ressalta a 

influência, o incentivo como apelo à participação e à prevenção e a novas 

oportunidades, o que foi reforçado pelas directoras das restantes US do distrito. Deste 

modo, podemos confirmar que embora alguns alunos não tenham conhecimento directo 

dos objectivos, estes são-lhes transmitidos por intermédio dos professores, conteúdos e 

colegas, influenciando o seu desenvolvimento pessoal e fazendo emergir a participação 

destes. No entanto, as directoras introduzem os indicadores a resolução de problemas, 

autonomia e satisfação como resultado da articulação dos objectivos da USB com o 

desenvolvimento pessoal dos alunos. 
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Parece poder-se afirmar que para os vários intervenientes no estudo que os 

objectivos da US concretizam-se na articulação com o desenvolvimento pessoal e 

reforçam as finalidades da USB, levando à própria aprendizagem dos alunos e à 

renovação de conhecimentos e de atitudes que se manifestam na forma de participar 

com autonomia e satisfação na resolução de problemas e na própria organização dos 

alunos, tendo por base a influência dos objectivos.   

 

3.3  ARTICULAÇÃO DOS OBJECTIVOS DA UNIVERSIDADE 

SÉNIOR COM AS EXPECTATIVAS PESSOAIS 

Os alunos consideraram como articulação entre os objectivos da US com as 

expectativas pessoais dos alunos: que existe relação (n=9);e o enriquecimento pessoal 

(n=7); a aquisição de competências (n=6); os conhecimentos (n=5); a concretização de 

objectivos e participação (n=3); a informação, abertura à colaboração (n=2); a 

motivação, desabrochar de perspectivas e optimismo (n=1). 

Talvez se possa dizer que, de alguma forma, os alunos acabam por articular as 

perspectivas em função da vivência dos objectivos da US Deste modo, as perspectivas 

pessoais de cada um articulam-se com os objectivos da US em função da abertura e da 

motivação e das possibilidades no sentido de oportunidades que a U.S lhes oferece. 

Neste sentido, uma aluna testemunha: Sinto que há (articulação), a motivação 

de ir é grande, foi a melhor coisa que me aconteceu. Uma pessoa que ajude na US dá 

abertura a quem quer colaborar, mais informação, mais participação (E22). Outra 

aluna refere: Nós temos de colocar as expectativas à medida das possibilidades e isto 

abre-nos possibilidades (E18). Deste modo, as perspectivas pessoais podem ser 

enriquecidas e desenvolvidas em função da relação com os objectivos desenvolvidos na 

US, desde que os objectivos contemplem as perspectivas dos séniores 

Da mesma opinião são os professores que também consideraram existir 

articulação entre os objectivos da US e as perspectivas dos alunos, salientando os 

seguintes indicadores: a relação (n=4); o enriquecimento pessoal (n=3); a mobilização 

(n=2); a concretização de objectivos, novas oportunidades e aquisição de competências 

(n=1). 
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Podemos inferir que para os professores a articulação assenta na relação e na 

mobilização dos alunos, que por sua vez levam ao enriquecimento pessoal, à aquisição 

de competências, conhecimentos e concretização de objectivos, proporcionando novas 

oportunidades. No entanto, não se pode ainda falar de expectativas, dado que são 

baixas. Uma professora disse: Sim, existe uma relação entre as linhas gerais de 

orientação da US e as ideias que movem os alunos, mas não se pode falar de 

expectativas dos alunos dado a exígua competência cultural de uma grande parte deles. 

Podemos ressaltar que as fracas competências dos alunos interage nas suas 

expectativas (PV). 

Parece poder-se afirmar quanto menos competências os alunos tiverem menos 

expectativas têm. O que nos remete para as competências, que como vimos interferem 

na participação pessoal, ou seja, os alunos têm de ter competências para participar e, por 

sua vez, adquirirem competências ao participar. Da mesma forma acontece com as 

competências em relação às expectativas, ou seja, as competências aumentam as 

expectativas. 

Também as directoras enumeraram os seguintes indicadores: participação, 

desabrochar perspectivas, voluntariado (n=3); a relação, satisfação, informação, 

abertura à colaboração, optimismo, enriquecimento pessoal, aquisição de competências 

e concretização de objectivos (n=1). 

 A directora da US em estudo refere: (…) quer da parte da direcção quer dos 

professores direccionam os objectivos em função das perspectivas e interesses dos 

alunos. Por outro lado, eles ajudam na definição dos objectivos, pronunciando-se 

acerca de problemas do seu interesse (DB). A directora da USB e os professores 

focalizam os objectivos da US em função das perspectivas e interesses manifestados 

pelos alunos, existindo assim articulação, o que contribui para a participação dos alunos, 

tendo em conta os seus interesses. Da mesma opinião partilha a directora de uma US do 

distrito que testemunha: Existe relação, aliás as suas perspectivas são tidas em conta 

nos objectivos da US e nas actividades existe interligação (DN). 

De ressaltar que existem duas formas de articulação dos objectivos da U.S com 

as perspectivas pessoais dos alunos. Antes da elaboração dos objectivos os alunos 

participam dando ideias e sugestões. Já os professores, ao colocar os objectivos na 

prática, direccionam-nos em função dos interesses e problemas dos alunos. 
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Deste modo, a articulação entre os objectivos da US e as perspectivas pessoais 

dos alunos é comum aos intervenientes no estudo e é feita através da relação, do 

enriquecimento pessoal, de aquisição de competências e da concretização de objectivos 

de ambas as partes. Também podemos inferir que a articulação dos objectivos da US 

com as expectativas pessoais dos alunos resulta em conhecimento, o que vai de 

encontro à percepção dos alunos acerca dos objectivos da US e das finalidades da US, 

assim como das competências e a importância da sua aquisição. De acordo com a 

percepção dos alunos, na sua vivência do dia-a-dia existe conhecimento, o qual é 

contemplado também nas finalidades da US, na interpretação que fazem dos objectivos 

e na importância da aquisição de competências reforçando assim o conhecimento. Este 

último, por sua vez, resulta da articulação das competências pessoais com novas 

competências adquiridas que faz emergir novos conhecimentos.   

A articulação dos objectivos da USB com as expectativas pessoais dos alunos 

surge claramente contemplada nos próprios estatutos da instituição, quando refere: 

Promover o envelhecimento activo e a formação/ aprendizagem dos cidadãos ao longo 

da vida (Art.2º).  

 

3.4 ARTICULAÇÃO DOS OBJECTIVOS COM A VIVÊNCIA 

QUOTIDIANA 

 Os alunos consideraram como articulação dos objectivos e a vivência do dia-

dia: a aprendizagem, o aprender a viver com o outro (n=10); mais enriquecimento, 

conhecimento (n=8); a organização na vida pessoal (n=7); o convívio (n=6); a abertura, 

participar (n=4); o adquirir mais competências, dinâmica mental, rentabilizar 

investimento, valorização, responsabilidade, resolução de problemas, actividades, 

organização, perfeição (n=3); o conhecimento para saber viver em cidadania, realização 

pessoal, saídas culturais, aprender a dar contributo, assiduidade, poupar dinheiro, 

perfeição (n=2); optimismo e alargar o vocabulário (n=1). 

Para ilustrar a interpretação feita pelos alunos, passamos a transcrever o que 

disse uma aluna: Aprendo muita coisa, aprendo a viver com os outros, alarguei o meu 

vocabulário e a saber o significado correcto das palavras e a aplicar os meus 

conhecimentos de forma mais correcta e a ter mais conhecimentos, para saber viver em 

cidadania (E35). Outra aluna refere: Maior organização na minha vida pessoal, nós 
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pensamos que temos o tempo todo do mundo e não temos, temos de aproveitar para 

aprender (E22). 

Da análise dos dados podemos inferir, que existe articulação dos objectivos da 

USB na vivência do dia-a-dia dos alunos, que leva à organização do tempo como 

oportunidade de aprender e que a aprendizagem proporciona conhecimentos para saber 

viver com o outro em cidadania. Ao mesmo tempo proporciona bem-estar e 

enriquecimento pessoal no seu dia-a-dia; de realçar a importância atribuída pelos alunos 

à organização do tempo. Quebrar a rotina para vir participar (E36). Curiosa é a 

expressão emitida por outra aluna: Ocupação do tempo livre de forma activa e 

educativa (E18). 

Pela análise dos dados pode-se inferir, que para os alunos os objectivos da USB 

interferem no seu dia-a-dia, conduzindo à reorganização do tempo de forma activa e 

educativa como referenciou a aluna e proporcionando a oportunidade de aprender, o 

que, por sua vez, proporciona mais conhecimentos, mais enriquecimento pessoal e mais 

abertura, conduzindo à sua valorização pessoal e à sua própria participação. 

Também nesta perspectiva os professores consideraram como articulação dos 

objectivos com a vivência do dia-a-dia: as aprendizagens, aprender a viver com o outro 

(n=5); abertura, responder a necessidades, incentivando, convívio (n=2); organização da 

vida pessoal, realização pessoal, complementa, resolução de problemas e actividades 

(n=1). 

Neste contexto uma professora testemunha: Os objectivos são construídos em 

função das pessoas para os quais eles servem, para isso tem de ser só os objectivos 

deles, contemplando o eu deles, as suas necessidades, aspirações e interesses (PR). 

Outra professora refere: Dar sentido aos tempos livres que as pessoas têm (PP). 

Também os professores valorizam a organização dos tempos livres dos alunos e 

sentem que os objectivos têm de estar em articulação com as necessidades, aspirações e 

interesses dos alunos, ou seja, têm de contemplar o “eu” dos alunos. 

Na perspectiva de uma professora só assim se podem: Proporcionar novas 

aprendizagens, novas oportunidades, novos conhecimentos e favorecer a colaboração 

entre todos (PA). 

Parece poder-se afirmar que para que a participação e a aprendizagem ocorram 

os objectivos têm de ir de encontro às necessidades e interesses dos alunos. 
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Também neste sentido a directora da USB revelou: (…) Torna-os mais activos, 

participativos, desinibidos, colaboradores e mais abertos para a vida e tira-os do 

isolamento, através das aulas, dos professores, dos colegas, com conteúdos 

interessantes para a sua vivência do dia-a-dia e com actividades relacionadas com o 

interesse dos séniores (DB). 

 As directoras consideraram como articulação dos objectivos com a vivência do 

dia-a-dia: as novas oportunidades (n=4); a entreajuda, aprendizagem, aprender a viver 

com o outro (n=3); o responder a necessidades, actividades, responder a problemas, 

mais enriquecimento, mais conhecimento, realização pessoal (n=2); a iniciativa, 

voluntariado, participar, mais competências, conhecimento, viver em cidadania e 

planificação (n=1).  

Dos intervenientes no estudo podemos inferir, que existe articulação entre os 

objectivos da USB e a vivência dos alunos no dia-a-dia, exigindo organização, 

planificação, colaboração e acção, tendo em conta as necessidades, interesses e 

aspirações dos alunos, podendo conduzir a novas oportunidades de aprendizagem e de 

conhecimentos, levando à valorização pessoal e reestruturação dos tempos livres, à 

participação e ao enriquecimento das relações e aprendizagens entre avós e netos. 

Também, nos Estatutos da instituição está contemplada a articulação dos 

objectivos com a vivência do dia-a-dia dos séniores: Para a realização dos seus 

objectivos, a instituição propõe-se promover a manutenção e alargamento das 

actividades e da prestação dos serviços de acção social, educativa e formativa (…) 

(Art.3º). Desta forma, da análise documental constata-se a referência aos objectivos na 

vivência do dia-a-dia, o que nos leva a inferir que a nível organizacional e legislativo os 

objectivos estão contemplados.     

 

3.5  INTERPRETAÇÃO PESSOAL DA DINÂMICA DE TRABALHO 

DA UNIVERSIDADE SÉNIOR 

Os alunos consideraram como dinâmica de trabalho da Universidade Sénior: 

a colaboração, participação na elaboração do plano (n=9); o convívio/partilha (n=6); as 

aulas (n=5); o agir/questionar/discutir, reuniões, comunicação (n=3); a disciplina, as 

visitas de estudo, a direcção e alunos (n=1). 
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Para ilustrar a interpretação feita pelos alunos transcrevemos alguns 

testemunhos: Participamos com sugestões e quando os professores solicitam a nossa 

colaboração (E21). (…) tirando uma parte deles (alunos), participam, são activos, eu 

pelo menos noto isso (E13). 

Do que podemos analisar os alunos na dinâmica de trabalho na USB embora 

alguns afirmem que participam e colaboram na elaboração do plano de trabalho 

podemos constatar que a sua participação tem a ver com o seu à-vontade e com facto de 

os professores os solicitarem como refere uma aluna: Quando é preciso participo, por 

exemplo agora tenho de dar 10 euros das rifas, faço o trabalho com muita expectativa 

(E36).  

Também é de realçar que a participação dos alunos na USB é mais acentuada na 

prática ou seja na execução das actividades, do que, na própria planificação. Podemos 

inferir que os alunos participam na dinâmica de trabalho da USB em função das 

solicitações e propostas dos professores e direcção. Embora quando participam sentem 

orgulho em participar. Como nos diz uma aluna: Sim e gostam de participar e sentem 

orgulho em participar (E24). 

Através da observação directa podemos constatar, que a nível de recursos 

materiais existe uma participação perfeita, que leva ao envolvimento nas aulas e sentem 

orgulho em colaborar com algo. Na dinâmica da USB eles participam na partilha, 

questionando e discutindo temas em que estejam envolvidos e em função das suas 

expectativas.  

Os professores, referenciaram os seguintes indicadores: as actividades, os novos 

conhecimentos, colaboração (n=3); o promover disciplinas e actividades (n=2); o ir ao 

encontro dos alunos, computadores, novas oportunidades, convívio e partilha (n=1). 

Uma professora refere: os alunos não atingem objectivos de participação, dado 

que se trata de uma população muito defensiva e preconceituosa (PV). Na perspectiva 

desta professora a não participação dos alunos, tem a ver com preconceitos e até mesmo 

o medo de se manifestar, que poderá estar na origem da sua vivência escolar quando 

eram novos, o que nos leva a reafirmar a importância do professor na dinâmica da 

participação dos alunos na USB Outra professora afirmou: nas actividades, eles têm 

uma grande grandeza dentro deles e participam, são de extremos, por vezes trabalham, 

improvisam, partilham de diversas formas na execução, no planeamento, na 
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capacidade crítica e construtiva e de forma informal e muito acentuada. A participação 

emerge espontaneamente e por vezes também é por competição (PR). 

Do que foi possível observar, assim como da análise dos dados dos professores 

podemos constatar que a participação formal na USB é exercida mais na prática, do que 

formalmente, embora pudéssemos verificar diferentes perspectivas dos professores, 

quanto á participação dos alunos. O que poderá ter a ver com os conteúdos das 

disciplinas. Deste modo, podemos inferir que a participação é imperfeita no 

planeamento embora na execução/acção a participação seja perfeita. No que se refere à 

avaliação embora os alunos não tenham consciência dela, ela existe informalmente no 

questionamento, e é exercida com capacidade crítica, embora de modo espontâneo e por 

vezes em forma de competição para se evidenciarem junto dos colegas. 

Da mesma opinião são as directoras que salientam que a dinâmica de trabalho se 

concretiza através de: reuniões, novas oportunidades (n=4); de novos conhecimentos 

(n=3); de actividades (n=2); da troca de informações, disponibilidade, avaliação e 

promove disciplinas (n=1). A directora da USB disse: Sim (na dinâmica) participam 

dando ideias e sugestões, na avaliação que é efectuada por ano, através da 

participação dos alunos, professores e direcção (DB). Uma directora de uma US do 

distrito acerca da dinâmica da participação na US testemunha: (A participação) é 

solicitada, informamos o que vai acontecer e eles inscrevem-se, mas também existe 

iniciativa própria, propõem e dão sugestões para que algo se realize (DN).O que 

confirma o que a dinâmica dos alunos da USB ao preporem novas disciplinas do seu 

interesse. 

Quanto à directora da USB em estudo, podemos inferir que os alunos participam 

na dinâmica da USB, embora com a colaboração da direcção e professores, como 

acontece com a avaliação. 

Parece poder-se afirmar que a dinâmica na USB depende das iniciativas da 

direcção e professores em que os alunos participam com ideias e sugestões nas 

actividades, na avaliação e a sua participação é em função dos seus interesses do seu à 

vontade. E da sua disponibilidade e dos professores para a incentivarem, como nos foi 

referenciado pelos alunos quanto à sua organização pessoal do trabalho. Por outro lado 

depende dos professores se a participação é por iniciativa própria ou solicitada e ainda 

das perspectivas dos alunos. Ainda na percepção da directora, a dinâmica da USB leva a 

novos conhecimentos. 
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Da análise dos dados dos intervenientes no estudo parece poder-se afirmar que 

existem perspectivas diferenciadas da interpretação da dinâmica da USB Deste modo os 

alunos interpretam na perspectiva da acção, do saber fazer, saber aprender, já na 

perspectiva dos directores e professores, assim interpretam numa perspectiva de novas 

oportunidades, promovendo disciplinas, actividades e novos conhecimentos. Podemos 

ressaltar que a dinâmica da USB é concretizada no saber fazer, saber estar, saber agir e 

saber aprender levando a novos conhecimentos. Na perspectiva dos professores toda 

esta dinâmica só é concretizada indo de encontro aos interesses dos alunos o que 

confirma a perspectiva dos alunos quanto á sua vivencia no dia-a-dia. 

 Também da análise documental a um ofício enviado às associações locais, 

ressalta que a dinâmica da USB é referenciada: A USB é uma associação que se 

pretende de interesse publico e visa implementar a formação contínua ao longo da vida 

para todos aqueles que, com mais de cinquenta anos e afastados da vida activa, 

pretendem desenvolver conhecimentos em assuntos diversos e paralelamente ocupar os 

seus tempos livres na dinâmica social enquadrada num processo de voluntariado (…) 

Solicitamos a vossa melhor atenção para analisarem a possibilidade de uma reunião 

com a Comissão Instaladora desta Universidade a fim de promovermos um intercâmbio 

entre as duas associações para encontrarmos formas de colaboração e de interesse 

mútuo propiciadoras de sinergias (O/C 7). De referenciar que este ofício foi enviado a 

todas as associações, deste modo leva-nos a inferir que existe preocupação da direcção 

em dar-se a conhecer e ao mesmo tempo solicitar intercâmbio entre ambas. É de 

ressaltar a importância dada às sinergias que podem emergir da dinâmica de trabalho. 

 

CAPÍTULO 4  

 

4. RELAÇÃO ALUNO/UNIVERSIDADE SÉNIOR 

“Os esforços coordenados no sentido de encarar e motivar a participação dos 

séniores podem por vezes fazer a diferença entre a participação e o isolamento” (G. G. 

C. A. P. Idosas, 2009, p. 41).  

Assim na categoria relação aluno-USB obtiveram-se as seguintes subcategorias: 

interpretação do plano de trabalho, articulação da USB na participação pessoal, 
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articulação com os alunos na vivência do dia-a-dia, interpretação das relações na USB, 

interpretação pessoal das relações, que passamos a analisar. 

 

4.1  INTERPRETAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 Os alunos consideraram como interpretação do plano de trabalho: a 

participação (n=9); o solicitar a participação, a colaboração (n=4); o favorecer a 

participação dos alunos (n=3); e a concretização de actividades (n=2). 

Estes resultados confirmam a participação dos alunos no plano de trabalho, 

como testemunham as alunas: Claro que sim e até porque os alunos são a peça 

fundamental no plano de actividades da USB, porque são eles que concretizam as 

actividades planeadas (E35). Ainda uma outra aluna: Acho que é a pensar nos alunos, 

nós intervimos com sugestões. Por exemplo a professora M é muito activa, mas deve 

partilhar mais as tarefas (E22). 

De referir que, embora os alunos referenciem que participam no plano de 

trabalho, existem alunos que testemunham que são solicitados a participar e que a sua 

participação depende da abertura e partilha dos professores. A participação dos alunos, 

vai de encontro às finalidades das reuniões em mobilizar e congregar e à interpretação 

da dinâmica de trabalho da USB, onde os professores também reforçam o seu papel 

motivador e facilitador da participação.  

Os professores consideraram que o plano de trabalho: solicita a participação 

(n=3); a participação, concretização de actividades, execução (n=1). 

Como nos referem as professoras: Sim, tem mesmo de contemplar (a 

participação dos alunos) o plano é para ser executado em função dos alunos (PR). 

Penso que sim, o planeamento da USB é ainda muito incitado, no entanto é participado 

pelos alunos (PV). Ainda outra professora refere: No final de contas, quando vamos 

fazer (o plano) estamos preparados porque sabemos o que eles querem, já foram 

contempladas anteriormente, temos conhecimento e os representantes interferem na 

planificação. Temos reuniões muito abertas (PA). 

A abertura nas reuniões leva os alunos a participar. O que confirma o que nos foi 

dito pelos alunos e professores quanto à finalidade das reuniões. Também os directores 

referenciam que os alunos são solicitados a participar, onde obtivemos os seguintes 
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indicadores: o solicitar a participação, organização (n=3); a participação, o plano 

favorece a participação, concretização de actividades, comunicação, articulação com a 

avaliação (n=2); e a colaboração (n=1). 

A directora da USB testemunha: Sim, (participam) com a direcção tendo em 

conta as sugestões dos professores e outros pareceres (DB). Outra directora: 

Participam, fazem propostas para serem inseridas no plano, tanto alunos como 

professores. (DA). Ainda outra directora refere: Sim, contempla (a participação) e 

muito, todos os representantes da turma (DP). 

Da análise de dados dos intervenientes no estudo, podemos inferir que no plano 

de trabalho, as sugestões e ideias dos alunos são tidas em conta. Embora, numa 

participação indirecta, ou seja, pelos representantes dos alunos. 

Quanto aos professores e directores é de ressaltar o seu papel na solicitação da 

participação dos alunos no plano de trabalho, onde as reuniões desempenham um papel 

fundamental como estratégia na participação. 

Também o plano de trabalho nos referencia na calendarização de actividades, a 

realização ao longo do ano lectivo, onde pode ler-se: Reunião geral sobre 

procedimentos com todos os envolvidos (…) Confecção de folares num forno antigo 

com a participação dos alunos, lanche convívio com netos, filhos e avós (Doc.3). Deste 

modo, e de uma maneira geral, o plano de actividades, embora de dimensão reduzida, 

leva-nos a poder afirmar que contempla uma diversidade de actividades, as quais 

poderão ter a participação dos alunos.  

 

4.2  ARTICULAÇÃO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR COM A 

PARTICIPAÇÃO PESSOAL 

Os alunos consideraram como articulação da Universidade Sénior na 

participação pessoal: nas salas (n=8); no material informático, abertura na forma de 

saber e aprender, participação, acção (n=5); as reuniões, visitas de estudo (n=4); as 

festas, aniversários, o contacto, com o exterior, ideias e sugestões, no êxito das 

actividades (n=2); e o corrigir (n=1). 

A demonstrar estes indicadores são os testemunhos das alunas: A USB propõe-

nos as aulas, nós frequentamos e proporcionam-nos a participar e a sermos activos 
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(E18). Promovendo actividades e passeios (E36). Fazer horários ao jeito dos alunos, 

para poder ensinar aquilo que se propõe ensinar (E13). Um outro aluno: São os alunos, 

se não houvesse alunos… Há uma colaboração como em qualquer organização, há 

sempre coisas a corrigir (E15). Ainda outra aluna refere: É pondo à discussão (dos 

alunos) quer as salas, quer as viagens de estudo, quer festas, quer os conteúdos das 

aulas, quer as ferramentas de aprendizagem, por exemplo os computadores (E35). 

Também os professores valorizam a articulação da USB na participação pessoal 

dos alunos. Onde uma professora testemunha: Respeitamos as suas motivações e 

interesses, leva-os a agir a fazer e a empenhar-se. A abertura e a sua motivação é o 

principal para eles participarem e valorizarem o que vem do seu interesse (PR). Outra 

professora: Levando-os às reuniões de direcção e promovendo reuniões gerais de 

alunos (PV). Ainda outra professora reforça: Incentivando-os a colaborar (PP). Neste 

sentido outra professora: Às vezes é pondo situações à consideração deles, de modo a 

que sejam eles a decidir e a mostrar os interesses mais comuns, uma espécie de 

liberdade e autonomia de eles fazerem as escolhas, eles têm sempre uma palavra a 

dizer. Não há aquela imposição “têm de fazer”, no fundo eles participam, partilham e 

discutem a informação (PA). 

Parece poder-se afirmar que na perspectiva dos professores, os alunos 

participam, embora sejam os professores da USB os promotores dessa participação, 

através de espaços, de reuniões alargadas e de um processo autónomo e com liberdade. 

Deste modo, a abertura, liberdade, autonomia e a motivação são um incentivo à 

participação pessoal dos alunos. 

Também as directoras consideram como articulação da USB na participação 

pessoal dos alunos: o incentivo (n=4); a influência (n=3); o corrigir, a 

participação/acção, partilha, colaboração, disponibilidade, organização e liberdade de 

escolha (n=1). 

A directora da USB testemunha: Incentivando, motivando, colaborando e dando 

exemplos de sucesso de outros séniores (DB). Outra directora de uma US do distrito 

afirma: Sem a participação deles não era possível a comissão de alunos desenvolver ao 

longo do ano o plano (DC). Outra directora refere: Eles participam porque têm muita 

liberdade (DN). 
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Deste modo, podemos inferir que a participação dos alunos é influenciada pela 

abertura, liberdade, incentivo, disponibilidade e motivação. O que já foi referenciado na 

subcategoria “Articulação do plano de trabalho na vivência do dia-a-dia dos alunos”. 

Parece poder-se afirmar, que para os alunos a articulação da USB na 

participação pessoal se concretiza na sala em actividades, material, reuniões, festas, 

ideias e sugestões, contactos com o exterior. E para que esta participação aconteça é 

necessário abertura de ambas as partes e ao participarem leva ao aperfeiçoamento à 

correcção e ao êxito das actividades e reforça a partilha. Da mesma opinião são as 

directoras que igualmente salientam a influência, incentivo, partilha e leva à 

organização e a desabrochar. Também um dado curioso é referenciado pelos 

professores, que afirmam proporcionar investimento o que reforça a perspectiva dos 

alunos e directoras. Também os alunos já referenciaram que na articulação dos 

objectivos da USB com seu dia-a-dia leva a poupar dinheiro e a rentabilizar 

investimento. O que nos leva a inferir que para os alunos a USB proporciona a 

participação e esta por sua vez leva ao investimento pessoal e a encontrar novas 

perspectivas, para dar sentido à vida.  

 

4.3  ARTICULAÇÃO COM OS ALUNOS NA VIVÊNCIA 

QUOTIDIANA 

Os alunos consideraram como articulação com os alunos na vivência no dia-a-

dia: a partilha de informações (n=8); a troca de ideias e sugestões (n=7); o conteúdo das 

aulas (n=4); a comunicação (n=3); a abertura, colaboração, passeios e reuniões (n=2). 

Tendo em conta os indicadores, passamos a transcrever os testemunhos das 

alunas: A articulação é boa, há ajuda do outro. (E36). Nas aulas partilhamos 

informações e quando é necessário, através do telefone (E21). Ainda outra aluna 

reforça: Dou-me melhor com aqueles que frequentam as mesmas disciplinas que eu, é 

nas disciplinas. (E22). 

A articulação dos alunos na vivência do dia-a-dia é efectuada através da partilha 

de informação, troca de ideias e sugestões. Nos passeios e reuniões, existe uma maior 

articulação com os alunos que frequentam as mesmas aulas, sendo por vezes os 

conteúdos das aulas que fazem desabrochar a comunicação entre os alunos. Também ao 
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frequentarem as mesmas aulas proporciona á vontade que é necessária para participar 

como referenciaram na subcategoria da dinâmica de trabalho na USB. 

 Os professores consideram como articulação com os alunos na vivência no dia-

a-dia: a partilha de informação, troca de ideias e sugestões (n=8); a disponibilidade 

(n=2); a abertura, colaboração, escolhas e liberdade (n=1). Uma professora refere: Na 

criação e discussão e no criar algo dá-lhe espaço para serem intervenientes e 

protagonistas da acção. (PR). Outra professora menciona: A articulação é feita na 

prática tentando conciliar as horas em que se fazem as reuniões e a disponibilidade dos 

alunos. (PV). Ainda outra professora testemunha: Directamente no local, é “ir ao local 

do crime”, tanto vou à aula de música como vou a outra. Exige disponibilidade e estar 

integrado nas situações. (PA). 

Na perspectiva dos professores, o acompanhamento dos alunos é fundamental, 

assim como, ir de encontro à sua disponibilidade e necessidade, facultando espaços de 

troca de informações. É nesta perspectiva, que os professores fazem a articulação com 

os alunos na vivência do seu dia-a-dia. 

As directoras consideraram como articulação dos alunos na vivência do dia-a-

dia: as reuniões (n=4); a partilha de informação, diversos espaços (n=3); o conteúdo das 

aulas, conhecimento e experiências (n=1). De referenciar que os últimos indicadores: 

experiências, interesses, conhecimento, embora menos referenciados só o foram pelas 

directoras, assim como a diversidade dos espaços, que só foi referenciado pelas 

directoras. 

Para as directoras, a articulação com os alunos na vivência do dia-a-dia é 

efectuada através do contacto directo nas reuniões, nas aulas, em diversos espaços onde 

existe partilha de informação, levando ao conhecimento. Para que a articulação se 

realize é necessário disponibilidade, interesse e experiências diversificadas. Parece 

poder-se afirmar que alunos, professores e directores valorizam a partilha de 

informações como indicador da articulação com os alunos na vivência do dia-a-dia. 

Também da triangulação dos dados é de realçar a diferenciação na interpretação da 

articulação, enquanto para os alunos a abertura, partilha e troca de ideias e sugestões são 

concretizadas na prática da sua acção os directoras reforçam com o aspecto logístico e 

com os resultados esperados, os professores referenciam mais a execução da acção dos 

alunos as escolhas a disponibilidade e a liberdade. O que leva a inferir, que a articulação 

com os alunos na vivência do dia-a-dia deve-se ao facto de todos estarem envolvidos, 
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embora a níveis diferenciados como podemos constatar ao nível da acção ao nível da 

planificação para a execução e ao nível dos resultados.  

. 

4.4  INTERPRETAÇÃO DAS RELAÇÕES NA UNIVERSIDADE 

SÉNIOR 

As transformações aceleradas que marcam o nosso tempo, levam a um repensar 

da filosofia das instituições, passando estas a ser encaradas como “construções sociais e 

não como entidades naturais (…) que existem para lá da acção humana” (Barroso 1997, 

p. 71). 

A US ao assumir-se como um espaço de relações, onde os alunos interagem, 

onde se sentem reconhecidos e interligados, onde partem à descoberta do outro.  

Os alunos consideraram como interpretação das relações na US: a integração, 

relações informais (n=8); as relações informais e formais (n=4); a comunicação, 

convívio (n=3); os professores e alunos activos, disponibilidade, abertura, relações 

familiares e objectivos comuns (n=2). 

Neste sentido uma aluna afirma: As relações são em função das disciplinas que 

frequentamos. (E22). Outra aluna: Acho que são os alunos que estão cá há mais tempo 

que incentivam as relações. (E21) Uma aluna refere: É informal porque é mais 

descontraído. (E23). Ainda outra aluna reforça: Informais porque são todos muito 

próximos, são na maioria vizinhos e a maioria convive, alguns mantêm amizades 

antigas. (E13). 

Da análise dos dados, parece que podemos afirmar que as relações entre os 

alunos são informais, espontâneas e abertas. Na perspectiva dos alunos o tipo de 

relações que se estabelecem deve-se à relação de proximidade, de vizinhança de 

integração e familiares e de antiguidade, algumas de infância. Também é curioso 

referenciarem a frequência das mesmas disciplinas pelos alunos como favorecer as 

relações e os alunos que há mais tempo frequentam a USB como promotores das 

relações, o que vai de encontro ao que foi referenciado na subcategoria articulação da 

US na participação pessoal. 

Os professores consideraram que as relações na USB como: a disponibilidade, 

proximidade (n=3); a abertura/espontâneas, apoiadas (n=2); a integração, informais, 
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familiares, de amizade e benéficas (n=1) Uma professora referiu: Informais, existe boa 

comunicação, são relações de vizinhança, relações de proximidade, relações de 

amizade verdadeira (PR). Outra professora reforça: É uma relação de aproximação, 

funciona como uma família alargada, todos se conhecem e sabem onde todos moram 

(PA). 

O indicador benefício foi só referenciado pelos professores, do que podemos 

inferir como resultado das relações como promoção dos alunos. 

Na perspectiva das directoras as relações na USB são: Informais (n=5); de 

vizinhança (n=3); de abertura, espontâneas, apoiadas, proximidade (n=2); de convívio, 

amizade, ciúmes, formação de grupos e promover (n=1). 

É relevante a interpretação acerca do indicador ciúmes nas relações, onde uma 

directora referenciou: Eu tenho de ir a todas as aulas girar para que os alunos se 

sintam apoiados, por exemplo existe ciúmes (…) as relações são informais até demais, 

são de vizinhança e amigáveis, eles todos se conhecem e participam nas aulas em 

função dos interesses e formam grupos (DN). Também a directora da US em estudo 

refere: As relações são informais (DB). 

Parece poder-se afirmar, que para os alunos, professores e directoras as relações 

são informais, espontâneas, embora existam relações formais e por vezes formais e 

informais em simultâneo. Tendo em conta o que podemos observar e de acordo com os 

alunos e professores a integração, disponibilidade e objectivos comuns leva a que as 

relações sejam informais. No entanto para as directoras as relações informais devem-se 

ao apoio, à vizinhança à frontalidade, ao convívio e aos alunos constituírem um grupo, 

embora na perspectiva das directoras exista ciúmes, mas, que poderão ser benéficos 

dado que podem promover as relações desde que apoiadas.   

Parece poder-se afirmar que as relações na USB são na sua maioria informais. 

 

4.5  INTERPRETAÇÃO PESSOAL DAS RELAÇÕES NA 

UNIVERSIDADE SÉNIOR  

“O diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que supõe a acção, tem de ser 

feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que esteja a lutar por sua 

liberdade”, (Freire, 2005, p. 59). 
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Os alunos consideraram que as relações na US: promovem a participação 

(n=10); aumentam a participação (n=3); proporcionam a participação e proporcionam à-

vontade (n=2). 

Os alunos testemunham: (...) por nos darmos todos bem, há uma maior 

participação e um maior à-vontade (E15). Nem havia participação se não houvesse 

relações informais (E21). Outra aluna afirma: Quanto maior as relações, maior a 

participação (E13). Parece poder-se afirmar que para os alunos as relações informais 

promovem a participação e por sua vez, permite superar obstáculos e a sentirem-se mais 

à-vontade, a um maior empenho, como nos disse esta aluna: A Irene é quem me motiva 

mais a participar, sinto que há mais empenho por nos darmos todos bem (E22). 

Os professores consideraram que as relações: promovem a participação, aumenta 

a participação (n=3); são voluntárias, abertas, enriquecedoras (n=2); proporcionam à-

vontade e proximidade (n=1). Para elucidar os indicadores passamos a transcrever os 

testemunhos das professoras: É nas relações que eles se afirmam e promovem a auto-

estima e participam, ao mesmo tempo fazendo trocas de conhecimentos (PA). Sim 

(participam) e muito, de repente eles chegam com coisas feitas. As relações levam a 

investir na sua participação (PR). Ainda outra professora verbaliza: As relações muito 

formalizadas são um obstáculo real à partilha dos objectivos a que se propõe a USB 

(PV). 

Também os professores valorizam as relações como processo que conduz à 

participação, levando à abertura, ao voluntariado e à proximidade, proporcionando à-

vontade para a promoção e desenvolvimento da participação. É ainda referenciado, que 

as relações informais são mais propícias ao desenvolvimento da participação dos 

séniores. 

 A directora da USB testemunha: Sem dúvidas. É com o outro, é passando “do 

eu, ao nós” que se promove a participação (DB). Uma directora de uma US do distrito 

refere: As relações promovem (a participação). Quanto mais próximo mais apoiado, 

acarinhado, mais informado, mais participativo (DN). Ainda outra directora: São muito 

informais, são muito espontâneas, muito frontais e a proximidade beneficia as relações 

informais (…) quanto mais à-vontade as pessoas se relacionam, mais participam e se 

tornam participativas. E há outra coisa muito interessante na nossa US, as pessoas de 

todos os estratos sociais encontram-se e falam de uma maneira amistosa e conseguiram 

desenvolver afectividade. As pessoas identificam-se com a US (DP). 
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As directoras consideraram que as relações: promover a participação, o convívio 

de diversos estratos sociais (n=4); aumentam participação (n=3); são voluntárias e de 

proximidade (n=2). 

Podemos inferir, que as directoras vêem as relações como um processo de 

concretização da participação, promovida pelas relações informais e com pessoas de 

diversos estratos sociais, promovem e aumentam a participação. Outro indicador 

fundamental, é a proximidade e a perspectiva de voluntariado e de apoio, assim como, o 

à vontade que as relações fazem emergir nos alunos, levando-os a uma maior 

participação. O que confirma a percepção dos alunos quando consideraram que as 

relações proporcionam, promovem e aumentam a sua participação, o que reforça o que 

nos foi descrito na subcategoria dinâmica de trabalho da USB. 

 

CAPÍTULO 5 

 

5.  RELAÇÕES INTERNAS NO TRABALHO DA 

UNIVERSIDADE SÉNIOR 

“O trabalho em equipa facilita a aprendizagem, a dinâmica de grupo surgida nas 

relações interpessoais, é um recurso rico de possibilidades didácticas ao serviço dos 

séniores” (Cabornero & Limón, 2004, p. 70). 

 Assim, na categoria relações internas no trabalho da USB obtiveram-se as 

seguintes subcategorias: organização e participação nas reuniões, interpretação das 

finalidades das reuniões, interpretação pessoal das relações interpessoais, articulação 

das relações interpessoais com a aprendizagem pessoal, que passamos a analisar. 

 

5.1  ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES 

Os alunos consideraram como organização e participação nas reuniões: os 

professores, os alunos e direcção (n=9); a direcção (n=5); a direcção e alunos (n=3). 

Estes resultados são descritos pelas alunas: A direcção e os alunos mais activos 

(E35). Professores alunos e direcção, normalmente estão todos presentes, estão a 

maioria (E21). 
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Podemos inferir que as reuniões têm a participação de todos, embora 

observamos que existiam vários tipos de reuniões: de direcção, de direcção e alunos, de 

direcção e professores e de direcção, alunos e professores. Embora os alunos estivessem 

em maioria, como nos foi referenciado por uma aluna: Vão às reuniões os mais 

interessados (E17). Na sua percepção a frequência das reuniões é atribuída ao interesse 

dos alunos. 

Também, os professores referem que as reuniões têm a participação de: 

professores, alunos e direcção (n=5); direcção (n=2); direcção e representantes dos 

alunos (n=1). 

Por seu lado, os estatutos da instituição, privilegiam a interpretação das 

finalidades das reuniões. Neste sentido, nos seus estatutos pode ler-se: “São direitos dos 

associados: a) Participar nas reuniões de Assembleia Geral; b) Eleger e ser eleito para as 

cargas sociais” (Capítulo II – Art.9º - 1º, alíneas a) e b)). Desta forma, parece poder 

afirmar-se, a existência legítima da participação dos séniores nas reuniões. 

Dos vários intervenientes no estudo, parece poder-se afirmar que as reuniões têm 

a presença de professores, alunos e direcção, embora se realizem reuniões específicas. 

Também no livro de actas, pode ler-se: Eleição dos representantes dos alunos, a 

Comissão Instaladora sente que há falta de ligação por vezes, entre alunos e 

professores e até com a própria Comissão. Deste modo, entendeu-se por bem que 

havendo alguns representantes dos alunos poderiam facilitar essa tarefa e haveria uma 

maior proximidade entre todos (…). Assim reunimo-nos em Assembleia onde os alunos 

puderam votar entre si livremente, elegendo com maior número de votos os alunos 

(E21, E17 e E31), (Acta nº2). Os alunos não só são chamados a participar nas reuniões, 

como também são responsáveis e dinamizadores de eventos e outras actividades 

inerentes à USB Deste modo, pode-se inferir que as reuniões levam a envolver os 

alunos no funcionamento da USB, deliberando assim, a sua participação democrática e 

efectiva. Dos testemunhos e da nossa observação podemos inferir que a participação nas 

reuniões é efectiva envolvendo os alunos nos assuntos e desta forma promovendo a sua 

participação como já foi referenciado na subcategoria articulação da USB na 

participação pessoal. 
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5.2  INTERPRETAÇÃO DAS FINALIDADES DAS REUNIÕES 

As reuniões constituem um outro domínio, onde é possível desenvolver 

processos de trabalho colectivo, contribuindo assim para a participação dos alunos na 

planificação das actividades. Neste mesmo sentido as reuniões são: “(…) processos de 

trabalho colectivo contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de participação 

nas escolas” (Barroso, 1995, p. 39). 

 Os alunos consideraram como finalidades das reuniões: a organização de 

planos de trabalho (n=8); o conhecimento das aulas (n=6); a planificação de passeios 

(n=5); a planificação de actividades, enriquecimento (n=4); a partilha de 

conhecimentos, debate (n=3); o dar a conhecer o balanço dos programas, dar 

conhecimento dos eventos com a comunidade, planificação de eventos (n=2); o decidir 

e desempenho (n=1). 

Estes indicadores parecem demonstrar que, a finalidade das reuniões é a 

realização da planificação de planos de trabalho nas diversas áreas, a partilha de 

conhecimentos proporcionando o enriquecimento, o debate e a tomada de decisão. No 

que se refere à avaliação, parece que esta é efectuada e dada a conhecer aos alunos, não 

sendo os alunos intervenientes directos. Como um aluno testemunha: Fala-se de tudo 

menos no que se devia (E23). 

Para este aluno as reuniões ficam incompletas, parece referir-se à falta de 

avaliação. Já outra aluna refere: É combinar as coisas e decidir programas, o que se faz, 

horários, festas, acontecimentos e orientar viagens (E13). Ainda outro aluno: As 

finalidades das reuniões é a organização de planos de trabalho, é dar-nos 

conhecimento do que se irá realizar ao longo das aulas (E21). 

Segundo os alunos e do que podemos observar as finalidades das reuniões são: a 

planificação dos horários, das actividades, das aulas, dos eventos, que se reflectem em 

planificação, informação e debate. No entanto, quanto à avaliação, esta não faz parte das 

finalidades das reuniões na perspectiva dos alunos. 

Diferente percepção tem os professores que valorizam como finalidades das 

reuniões: a planificação do trabalho (n=6); o resolver problemas, reorganização (n=3); a 

avaliação, mobilizar, propostas (n=2); a partilhar, debate, desempenho e metodologias 

(n=1). A demonstrar está os testemunhos das professoras: Congregar, mobilizar, 

construir objectivos e definir metodologias, organizar programas e defender 
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prioridades, agendar eventos na comunidade (PR). Programar trabalho, as actividades 

e resolver e discutir problemas que eventualmente possam surgir (PA). 

Também, no mesmo sentido são os resultados que obtivemos das directoras que 

consideraram como finalidades das reuniões: a dinamização, representatividade, 

planificação (n=3); as actividades, avaliação (n=2); os anseios, comunicação e 

acompanhamento (n=1). Parece importante a interpretação efectuada pelas directoras 

que mencionam as reuniões como tendo a finalidade de dinamizar e fazer 

acompanhamento das actividades e a importância atribuída à representatividade dos 

alunos nas reuniões que é demonstrativo do seu interesse e da partilha de poder que 

influência a participação dos alunos. Também referenciaram a avaliação a qual também 

foi referenciada pelos professores, não sendo mencionada pelos alunos, embora tenham 

a noção do termo avaliação. 

Também numa das convocatórias para uma reunião pode ler-se: 1. Análise e 

reflexão sobre as aulas; 2. Sugestões, para melhoria; 3. Festa de Natal; 4. Troca de 

informações; 5. Outros assuntos. (Convocatória nº 34). Ainda no livro de actas das 

reuniões, pode ler-se: Procedeu-se à avaliação do trabalho desenvolvido e foi 

apresentado o ponto de situação sobre questões pendentes de resolução e conclui-se 

pela necessidade de promover uma delegação de tarefas e responsabilidades mais 

eficazes. Assim, logo que possamos elaboramos esse mesmo esquema de tarefas e 

responsabilidades, actividades, prazos e prioridades (Acta nº 7).  

Parece poder-se afirmar que a nível organizacional existe preocupação com a 

planificação, organização e avaliação das reuniões para que as finalidades das mesmas 

sejam implementadas e concretizadas. Tendo em conta a delegação de tarefas e a 

responsabilização.  

Dos resultados obtidos junto os alunos, professores e directoras parece poder 

afirmar-se que a percepção, que têm das finalidades das reuniões é muito próxima, onde 

todos afirmam a planificação, partilha, debate. Quanto à resolução de problemas e à 

avaliação, estes indicadores são referenciados pelos professores e directores. Os alunos 

embora indirectamente participem na avaliação não consideram e não tem a percepção 

de fazer parte da avaliação. Da triangulação dos dados, não deixa de ser curioso só os 

professores referenciaram a metodologia, mobilizar, congregar, reorganização e 

propostas o que é demonstrativo da interpretação que fazem da sua prática nas reuniões 

o que reforça o que todos os intervenientes consideraram em comum como finalidades 
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das reuniões a organização de planos de trabalho e a planificação de actividades. O que 

leva ao empenho e participação dos alunos como referenciaram.  

 

5.3  INTERPRETAÇÃO PESSOAL DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

“Não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos, há homens que em 

comunhão, buscam saber mais” (Freire, 2005, p. 93). 

Também os alunos consideraram como interpretação pessoal das relações 

interpessoais: a influência, experiências (n=9); o conhecimento (n=6); a partilha, 

prática (n=4); a motivação/estímulo, colaboração na aprendizagem, inovação, 

opiniões/sugestões (n=3); a dinamização, enriquecimento, aceitação, conflito de ideias, 

contributo de competências (n=2); e a correcção (n=1). 

Estes resultados são referenciados por algumas alunas: Os alunos ensinam-me 

coisas novas e também corrigem quando estou a proceder mal, corrigem determinados 

comportamentos e actividades, levando-me a novas actividades e a novas 

aprendizagens (E35). Os professores também influenciam, têm as suas técnicas e os 

seus conhecimentos (E22). Outra aluna afirma: A direcção está a fazer o papel 

dinamizador (E18). 

Pela análise dos dados pode-se inferir que para os alunos, as relações 

interpessoais influenciam a sua aprendizagem e tem um papel dinâmico no processo do 

conhecimento, da partilha e das experiências. Também é através das relações que se 

trocam ideias e sugestões existindo partilha, que leva a uma aprendizagem colaborativa 

e participada. Para os alunos, os professores e direcção através das relações promovem a 

motivação para a aquisição de competências, permitindo assim alcançar novas 

aprendizagens.  

As professoras consideraram que as relações interpessoais proporcionam: a 

influência (n=4); a aprendizagem (n=3); o conhecimento, a comunicação (n=2); a 

dinamização, experiências, partilha, colaboração nas aprendizagens, mudança e críticas 

(n=1). Deste modo, uma professora refere: No final de contas, quando vamos fazer 

estamos preparados, porque sabemos o que eles querem, já foram contempladas 

anteriormente, temos conhecimento e os representantes interferem na planificação, 

temos reuniões muito abertas (PA). 
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Parece realçar por um lado, que as relações entre professores e alunos têm 

influência na aprendizagem dos alunos e que os professores se sentem preparados e 

contemplam as necessidades dos alunos na planificação e na sua própria acção. 

Também é notória a abertura dos professores nas relações interpessoais para com os 

alunos. Neste mesmo sentido a directora da USB testemunha: As relações influenciam a 

importância da comunicação com o mundo exterior (DB). A directora de uma US do 

Distrito afirma: Nas relações interpessoais existe sugestões, recomendações e críticas 

(DA). 

De acordo com a interpretação feita pelas directoras, as relações interpessoais 

influenciam, promovem experiências colaborativas e a comunicação com o exterior. O 

que reforça o que foi descrito pelos alunos e professores, embora professores e 

directores referenciem o processo e os alunos colocam mais ênfase na acção vivenciada 

nesse mesmo processo. 

Uma aluna descreve: Encontrei uma riqueza de valores humanos e de sabedoria, 

que não esperava. Nesta altura da nossa idade, há coisas que entendemos melhor hoje, 

do que se fosse na minha juventude. Não digo tudo, mas há algumas coisas que damos 

mais valor e tem mais sentido (Texto 7, E11). Pode-se inferir que a utilidade da 

aprendizagem tem mais sentido quando é revestida de relações com valores humanos.   

 Parece poder-se afirmar que a percepção que têm das relações interpessoais é 

muito próxima, onde todos afirmam influência, partilha e aprendizagem. Embora seja de 

realçar que o indicador mudança só é referenciado pelos e professores, pois sentem a 

mudança como influência das relações interpessoais, o que nos leva a inferir, que para 

os alunos e professores a mudança é sinónimo de aprendizagem, conhecimento e de 

participação. 

 

5.4  ARTICULAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS COM A 

APRENDIZAGEM PESSOAL 

Os alunos consideraram como articulação das relações interpessoais com a 

aprendizagem pessoal: o saber escutar, aumento do conhecimento, mais participação 

(n=6); o relacionamento, fortalecimento da aprendizagem (n=5); o aprender a 

comunicar, favorecem o enriquecimento (n=4); e estimula (n=2). 
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Estes resultados são relatados por algumas alunas: Nós até com a pessoa do lado 

aprendemos, as relações fortalecem as aprendizagens (E18). Tem que haver 

colaboração, não podemos pensar que sabemos tudo, isso é errado, tem que haver 

interajuda nesse sentido (E36). Na mesma perspectiva uma aluna refere: Sim, há 

(articulação), a nossa aprendizagem é um todo, os livros, as pessoas e o meio (E22). 

Deste modo, os alunos parecem afirmar que existe articulação entre as relações 

interpessoais e a aprendizagem. Quanto mais relações existirem, mais as aprendizagens 

se desenvolvem, o que leva ao aumento do conhecimento. Na perspectiva dos alunos, as 

relações entre pares estimulam e favorecem o seu enriquecimento e a própria 

colaboração, pois é através das relações que aprendem a comunicar e a saber ouvir o 

outro, favorecendo deste modo a participação e o conhecimento. 

Podemos inferir, que os alunos consideram que a articulação das relações 

interpessoais com a aprendizagem leva a mais participação e aprendizagens e a aprender 

a comunicar: que se pode modificar, recuperar oportunidades de diálogo, de 

participação social e ao mesmo tempo enriquece a sua rede de relações sociais (Lima, 

2000, p.46).    

Também os professores consideraram a articulação das relações interpessoais 

com a aprendizagem como: o fortalecimento da aprendizagem (n=3); aumento do 

conhecimento, mais participação, favorecem o enriquecimento, ajuda/apoio, 

dinamização, influência (n=2); desenvolvimento de capacidades, felicidade, troca de 

informações e opiniões (n=1). 

Da interpretação dada pelos professores transcrevemos o que nos diz um 

professor, referente à articulação das relações interpessoais com a aprendizagem dos 

alunos: Sim, sem dúvida as relações interpessoais têm sido fundamentais na 

dinamização cultural, social e educativa com base na aprendizagem dos alunos 

(PV).Outra professora: (A articulação) é conforme os professores (PA). 

Os professores reforçam, que a articulação das relações interpessoais e da 

aprendizagem proporciona uma maior dinâmica a eles próprios. No entanto, interpretam 

que a receptividade à abertura das relações depende de cada professor. Também é de 

ressaltar que todas os intervenientes no estudo sentem que é das relações que emerge o 

fortalecimento da aprendizagem, que por sua vez, leva ao desenvolvimento de 

capacidades, como é referenciado pelos professores e directores. Não deixa de ser 
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pertinente, os alunos não referenciarem o indicador desenvolvimento de capacidades, 

mas referenciam o fortalecimento da aprendizagem e o aumento do conhecimento e da 

participação. Embora anteriormente consideraram o desenvolvimento de capacidades 

que as finalidades da USB lhes proporciona. Estes resultados confirmam, assim, a 

perspectiva de que: (…) multiplicar contactos criativos ao fazer circular informação 

mais rapidamente ao organizar debates e aprofundar conhecimentos, ao encorajar 

iniciativas e revelar a necessidade de se criarem estruturas e de se adquirirem novos 

saberes” (Melo, 1991, p.152). 

Também a directora da USB refere que existe articulação entre as relações 

interpessoais e a aprendizagem dos alunos: Das relações emerge o trabalho da USB daí 

a ligação com a aprendizagem das alunas (DB).Outra directora do distrito reforça: As 

relações interpessoais têm relação com a aprendizagem, pois a aprendizagem na US 

também se faz entre pares (DC). 

Na perspectiva das directoras, a articulação das relações interpessoais com a 

aprendizagem dos alunos leva: á partilha de informações (n=3); ao relacionamento, 

ambiente existente (n=2); ao fortalecimento da aprendizagem, desenvolvimento de 

capacidades, influência, preparação para o futuro, a proximidade e linhas orientadoras 

(n=1). 

Da interpretação feita pelas directoras é de realçar que o indicador mais 

referenciado foi a partilha de informações e sentem que as relações interpessoais levam 

à proximidade e desenvolvem as linhas orientadoras para o trabalho junto dos alunos, 

daí a importância das relações para aprendizagem dos alunos. O que confirma oque nos 

foi referenciado pelos alunos. 

Também ao analisarmos os estatutos da USB, podemos constatar que 

contemplam a articulação das relações interpessoais com a aprendizagem pessoal, onde 

se lê: “Proporcionar a aquisição de competências nos vários âmbitos do saber” (artg.3º, 

alínea e). Deste modo, comprova-se assim, que na definição dos seus objectivos, a 

instituição pretende o desenvolvimento pessoal dos alunos através da aquisição de 

competências. Que na perspectiva dos alunos as relações interpessoais têm um papel 

fundamental através da comunicação, do saber ouvir o outro, da troca, da influência, da 

dinamização levando ao enriquecimento das suas aprendizagens. 
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CAPÍTULO 6  

 

6. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

As US representam uma nova perspectiva de viver e de participar. É necessário 

que os séniores se sintam como cidadãos activos e participantes, recuperando a sua 

autonomia, auto-estima, autodeterminação e mostrem à sociedade e aos seus familiares 

a sua capacidade de agirem e lutarem pelos seus direitos de cidadania, tornando-se 

intervenientes na sua acção. 

Assim na categoria formas de participação obtiveram-se as seguintes 

subcategorias: interpretação pessoal da participação no plano de trabalho, interpretação 

pessoal da participação na sala, interpretação pessoal da participação nas épocas 

festivas, interpretação pessoal da participação nos eventos, interpretação pessoal da 

participação nas visitas de estudo, características da participação, interpretação pessoal 

da participação dos alunos, que passamos a analisar.  

 

6.1 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DA PARTICIPAÇÃO NO PLANO 

DE TRABALHO 

Os alunos consideraram como participação no plano de trabalho da US: o 

favorecer a participação (n=6); as sugestões e ideias (n=4); a aprovação (n=2); o 

contributo, superar obstáculos e propostas (n=1). 

Estes resultados são descritos por alguns alunos: Elas aprovam e dão sugestões, 

mas já depois do plano elaborado” (E15). “Sim, tirando uma parte deles, participam, 

são activos, eu pelo menos penso isso. (E13). Ainda outra aluna reforça: Sim 

(participam) e gostam de participar e sentem orgulho em participar (E22). Diferente 

opinião tem este aluno que afirma: Como já disse, desconheço esse plano (E14). 

Da interpretação dos dados resulta que o plano de trabalho é elaborado e 

posteriormente apresentado aos alunos, sendo estes solicitados a participar e dando 

ideias e sugestões e sentem orgulho em colaborar. Também verificamos que nem todos 

têm conhecimento do plano. Podemos então inferir que são as representantes dos alunos 

e das disciplinas que participam na elaboração do plano em conjunto com a direcção e 

alguns professores. 
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Deste modo, os professores consideraram como participação dos alunos no plano 

de trabalho: as ideias e sugestões (n=4); favorece a participação, partilha de 

informações, liberdade (n=2); contribui para superar obstáculos, propostas e empenho 

(n=1). Uma professora refere: Têm mesmo de participar no plano de actividades, se 

não, não era o plano da sua USB (PA). Outra professora reforça: (Participam) no 

planeamento, na capacidade crítica e construtiva e de forma informal é muito 

acentuada. A participação emerge espontaneamente e por vezes também é por 

competição (PR). Ainda outra professora: Penso que sim (participam), o planeamento 

da USB, é ainda muito insípido, no entanto é participado pelos alunos (PV). O que 

confirma que as relações na USB por vezes provocam ciúme e levam os alunos a 

participar por competição   

Também das directoras ressaltam os seguintes indicadores: ideias e sugestões 

(n=3); partilha de informação, representação, avaliação e empenho (n=2); contributo, 

favorece à participação, propostas (n=1). Onde a directora da US em estudo testemunha: 

Participam dando ideias e sugestões e na avaliação que é efectuada, através da 

participação de alunos, professores e directores (DB). 

Estes dados vêm confirmar o que foi descrito pelos professores e alunos. Deste 

modo, parece poder-se afirmar que a participação dos alunos é imperfeita, dado que não 

participam na elaboração do plano desde o seu início, participando apenas na fase final 

com ideias e sugestões. No que se refere à sua avaliação, embora informalmente, 

participam, mas devido ao baixo nível de literacia os alunos não tem a percepção de que 

fazem parte da avaliação. Para os alunos a participação no plano de trabalho concretiza-

se na sua prática com ideias e sugestões e na sua aprovação e execução que leva a 

superar obstáculos favorecendo a participação. 

No entanto as directoras introduzem a avaliação e a representatividade dos 

alunos. Os professores referem as reuniões como meio de participação no plano de 

trabalho. 

Parece poder-se afirmar, que os vários intervenientes têm perspectivas 

diferenciadas, em relação à participação no plano de trabalho devido ao estatuto que 

assumem. Embora da triangulação dos dados resulte que o plano de trabalho favorece a 

participação e que os alunos participam com ideias e sugestões na aprovação e que na 

execução participam com propostas que os leva a superar obstáculos. 
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Da análise documental ressalta: “Com o planeamento da semana cultural da 

USB de 23 a 30 de Junho, com esta iniciativa pretendemos dar a conhecer as actividades 

desenvolvidas pela USB e perspectivar o futuro” (Acta 25). 

Podemos inferir, que existe preocupação da direcção em envolver e partilhar o 

plano de trabalho, como foi referenciado pelos alunos, que por sua vez, favorece o seu 

empenho em participar com ideias e sugestões e na provação de propostas que por vezes 

leva a superam problemas e à liberdade em participar. 

 

6.2 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DA PARTICIPAÇÃO NO 

TRABALHO DE SALA 

Os alunos consideraram como participação no trabalho de sala: a 

intervenção/participação (n=10); a colaboração (n=5); a participação nas actividades, 

sugestões, contemplada (n=2); em material, conteúdos, espontâneas e preconceitos 

(n=1). 

Onde uma aluna afirma: Também participam até na limpeza (E35). Outra aluna 

refere: “As pessoas sempre que têm disponibilidade e segundo as aptidões de cada um, 

participam e intervêm nas aulas (E18). Um aluno testemunha: Em algumas aulas 

(participam), noutras não (E23). Neste mesmo sentido um aluno refere: Sim 

(participam), por exemplo nas aulas de cidadania temos de participar (E14). 

Da participação na sala podemos inferir, que esta é exercida em função dos 

conteúdos das aulas, das capacidades dos alunos em intervir e da sua disponibilidade em 

que a limpeza das salas é exemplo e das características dos professores para motivarem 

e solicitarem a participação. Deste modo confirma-se o que os alunos referenciaram na 

subcategoria articulação da US na participação pessoal, reforçando assim, a importância 

do papel do professor como motivador e promotor da participação. 

Da mesma opinião são os professores que igualmente consideraram como 

participação no trabalho de sala: as intervenções, participação (n=3); a colaboração, 

contemplados (n=2); em material, conteúdos, espontânea e preconceitos (n=1). 

Estes resultados são descritos por alguns professores: Na sala participam e têm 

mais intimidade, intervêm em pesquisas, na compra de material e na procura dos 

mesmos (PA). Nas actividades, eles têm uma grande grandeza dento deles e participam, 
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são de extremos. Na sala de forma espontânea colaboram nos conteúdos e no 

enriquecimento com experiências. Improvisação existe quando é preciso criar (PR). 

Quanto à participação dos alunos não deixa de ser curioso, o que disse a 

professora de cidadania: Os alunos não atingem objectivos de participação, dado que se 

trata de uma população muito defensiva e preconceituosa. O trabalho em aspectos 

comunicacionais que envolve estereótipos e ideias feitas mostra-se como primordial 

(PV). Para os professores a participação dos alunos é imperfeita devido a preconceitos 

existentes que de acordo com os alunos deve-se à falta de á vontade e a recalcamentos 

na infância e da experiência de vida. Deste modo, os alunos estão ligados a estereótipos 

e a ideias feitas, que condicionam a sua participação. 

Os directores consideraram como participação no trabalho de sala: a intervenção, 

participação, material (n=3); as sugestões, conteúdos, pesquisa (n=2); o questionamento, 

mediação e estímulo (n=1). Onde a directora da USB refere: Participam, trazem 

material para usar nas actividades (DB). A directora de uma US do distrito confirma: 

Na sala muita participação. Bastante na organização, são eles com a comissão e com 

os professores, envolvem-se no trabalho de sala e nas exposições” (DC). 

Da análise dos dados parece poder-se afirmar que os alunos participam e 

intervêm na sala segundo as suas capacidades, aptidões e experiência de vida e ainda, 

em função das disciplinas e dos professores, o que reforça o papel destes como 

mediadores, motivadores e facilitadores da participação. 

Também da análise documental ressalta: “Dialogamos sobre as expectativas que 

os potenciais formadores possuem, sobre os conhecimentos dos potenciais alunos, como 

utilizar pedagogias activas de forma a incentivar a presença dos alunos, o 

reconhecimento geral da comunidade. Conclui-se pela necessidade de respeitar os 

ritmos mas, também pela promoção da criação de turmas pequenas, mas heterogéneas a 

fim de incentivar uma maior abrangência social e educativa e respectivo intercâmbio de 

ideias” (Acta nº 4). 

Parece poder-se afirmar, que a participação pessoal dos alunos está contemplada 

a nível constitucional e é encorajada pelos professores na sua prática com os alunos. 

Deste modo, pode-se inferir, que a participação dos alunos na sala é motivada 

pelos professores, onde o professor assume o papel de dinamizador da participação.  
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Da triangulação dos dados ressalta, que a intervenção foi referenciada por todos, 

como fundamental para que a participação dos alunos no trabalho de sala seja uma 

realidade. 

  

6.3 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DA PARTICIPAÇÃO NAS ÉPOCAS 

FESTIVAS 

As actividades comunitárias encorajam a participação e o envolvimento em 

novas formas de actividades que, favorecem a inclusão do sénior na comunidade. 

Os alunos consideraram como participação nas épocas festivas: que todos 

participam (n=7); a participação é activa (n=6); a participação na acção (n=4); o 

convívio (n=2); e a disponibilidade de tempo (n=1); 

Uma aluna testemunha: Participamos activamente, até fazemos serões na 

preparação, todos participam (E21). Outra aluna refere: Nem todos, mas é a maioria 

que participa (E17). 

Os professores consideraram como participação dos alunos nas épocas festivas: 

a participação na acção (n=4); na organização, colaboração (n=3); na avaliação, 

participação em géneros e participação com propostas (n=1). Estes resultados são 

ressaltados pelos professores: Nas épocas festivas ainda há alguns inibidos, embora 

exista participação, acção e até na organização (PA). Nas épocas festivas há 

participação activa, muito activa. Confeccionam a comida, efeitos de decoração, todo o 

espaço é organizado de forma própria (PR). No entanto, para os professores a inibição 

os preconceitos ou a falta de á vontade para participarem leva a que os alunos 

participem de forma diferenciada, mais a nível da confecção da comida de forma 

discreta, como podemos observar. Também outra professora relata a sua perspectiva: 

Nas épocas festivas, os alunos interagem para objectivos muito específicos sem 

conseguirem extrapolar estas actividades para o trabalho noutras áreas (PV). 

As directoras consideraram como participação nas épocas festivas: a 

participação em géneros, participação em escuta (n=3); a participação activa, 

disponibilidade de tempo, participação-acção (n=2); na avaliação, participação com 

propostas e envolvimento (n=1). A directora da USB refere: Sim, (participam) bastante. 

Mostram que fazem algo útil à comunidade. Gostam de pertencer ao grupo da USB, na 
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organização, execução e avaliação, participam e levam familiares, conjugue e pessoas 

ligadas (DB).A directora de uma US do distrito testemunha: No Natal fizemos um 

convívio, eles próprios fizeram um presépio ao vivo muito interessante, um grupo 

combinou e apareceu. Aqui a participação é mais que muita, eles escrevem textos, 

poemas, versos, peças de teatro e gostam de participar à sua maneira (DP). 

 Podemos inferir, que a participação dos alunos é mais acentuada nas vivências 

religiosas e em contextos que lhes são familiares, e que esteja relacionada com a sua 

experiência de vida.  

A participação em épocas festivas é referenciada pelos alunos, como uma 

participação activa, embora os alunos reconheçam que alguns não participam porque 

não se sentem à vontade, o que vem de encontro ao que mencionaram na Interpretação 

das relações na US, onde afirmaram que a não participação tem haver, com vivência 

escolar na sua infância, a falta de à-vontade e medo, derivado de recalcamentos na 

infância. Podemos então inferir, que os alunos têm uma participação perfeita nas épocas 

festivas, dado que participam na planificação, organização, execução e avaliação, como 

foi afirmado pela directora da universidade em estudo. Também é de referenciar que os 

indicadores: participação-acção e participação activa, foram referenciados por todos os 

intervenientes, confirmando assim a participação activa.  

Também não podemos deixar de fazer referência à questão colocada por uma 

professora, que considera que os alunos participam em função dos seus interesses e que 

não conseguem extrapolar as actividades onde participam, para o trabalho noutras áreas. 

Na percepção desta professora a participação-acção nas épocas festivas é activa, pois 

tem objectivos específicos, e desta forma os alunos não conseguem participar, com a 

mesma intensidade nas outras áreas. 

Também da análise documental ressalta: “No ponto 5, entendeu-se que os 

trabalhos realizados pelos alunos deveriam ser vendidos na venda de natal, dando assim 

a conhecer à população os trabalhos realizados pelos alunos na USB” (Acta nº 21). 

Noutra acta pode-se ler: “A Comissão Instaladora apoia o interesse dos alunos, 

na participação das marchas populares da comunidade” (Acta nº 25). 

O que reforça que para que exista participação tem de haver: apoio, motivação e 

que a participação se torna mais espontânea quando se relaciona com a comunidade e 

com as apetências que os alunos possuem e sua experiência de vida. 
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6.4 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DA PARTICIPAÇÃO NOS 

EVENTOS 

Os alunos consideraram como participação nos eventos: a organização, 

testemunhos (n=5); a necessidade mais participação (n=3); as ideias e sugestões, 

informação (n=2); e depende dos eventos (n=1). 

De facto os alunos afirmam: “Damos ideias e sugestões, e damos testemunhos 

dos nossos conhecimentos” (E21). Nos eventos organizam e participam (E24). Um 

aluno refere: Há pouca participação, podia haver mais (E23). 

Da análise dos dados, parece poder-se afirmar, que os alunos participam com 

ideias e sugestões, testemunhos das suas vivências e na própria organização dos 

eventos, embora alguns alunos sintam que deveriam ter mais aderência e que a 

participação nos eventos, depende de cada um, dos alunos, professores e do conteúdo 

dos próprios eventos. 

Também os professores referenciaram como participação dos alunos nos 

eventos: as ideias e sugestões, organização, avaliação (n=2); os testemunhos, divulgação 

e crítica (n=1). Como refere uma professora: Nos eventos fazem divulgação e a 

comunicação de proximidade e vizinhança acontece. Empenham-se (PR). Outra 

professora faz uma interpretação diferente: Nos eventos os alunos são manifestamente 

passivos e limitam-se a acompanhar os dirigentes ou professores, se bem que avaliam 

positivamente e por vezes se apresentem como fazendo parte do resultado, quando 

positivo. Saliento, ainda que é vulgar colocarem-se de fora, com pareceres e críticas 

negativas, em caso de resultados menos bons ou mesmo não considerado positivo por 

alguns alunos, mesmo que não seja pela maioria (PV). Na perspectiva desta professora 

a iniciativa dos eventos é da direcção e professores, sendo que os alunos limitam-se a 

acompanhar na execução, enquanto na avaliação são críticos e consideram-se fazer parte 

do resultado. 

Da nossa análise podemos então inferir, que os alunos participam, embora sejam 

os professores e directores os promotores. Quanto à avaliação eles sentem que fizeram 

parte dos resultados. Por outro lado, parece poder-se afirmar que a participação dos 

alunos concretiza-se através de ideias e sugestões, dos testemunhos, dos conhecimentos 

dos alunos e na organização, acção e avaliação. Embora uma das professoras considere 

que os alunos são passivos na acção, mas no que se refere à avaliação até são críticos e 
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quando os resultados são positivos, por vezes assumem-se como protagonistas de todo o 

processo. 

 As directoras consideraram como participação nos eventos: as ideias e 

sugestões, testemunhos dos conhecimentos (n=3); a assiduidade (n=2); o material, 

empenho, improvisação, avaliação, críticas e divulgação (n=1). No entanto da análise 

das directoras ressalta o indicador improvisação na participação dos alunos nos eventos.  

 Também da análise documental ressalta: “Concluiu-se pela continuação da 

divulgação e oferta da nossa actividade junto dos bombeiros, GNR, igreja, policlínica e 

escolas” (Acta nº 10). De acordo com a Acta nº 21: “No ponto dois, foram, entendidas 

como possíveis os temas de alimentação, segurança e saúde, envelhecer com vida activa 

para colóquios a concretizar no próximo ano”. Também da Acta nº 22 está subjacente: 

“Avaliação da venda de natal, verificou-se que houve falta de divulgação e pouca 

participação dos alunos no evento. Decidiu-se por um planeamento com um prazo mais 

longo e com mais responsabilização e participação dos alunos”. 

Da análise documental ressalta a preocupação da direcção em responsabilizar e 

levar a participar os alunos. Deste modo a direcção está a agir de acordo com o 

enunciado por (Fonseca, 2006, p. 187) “chamar as pessoas para a colectividade de que 

são membros (por exemplo, através de actividades de voluntariado), despertando um 

sentido de utilidade social”.   

Parece poder-se afirmar que a participação em eventos constitui uma 

oportunidade de socialização e de aprendizagem mas, reconhecem que, os mesmos 

eventos devem ser planeados atempadamente e ter uma boa divulgação e sensibilização 

levando deste modo a uma maior participação. Também da triangulação dos dados 

ressalta o testemunho dos conhecimentos dos alunos como forma de participação. 

 

6.5 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DA PARTICIPAÇÃO NAS VISITAS 

DE ESTUDO 

É investir em medidas de voluntariado e de participação social que 

correspondam, às competências dos indivíduos e os façam sentir úteis sobre o ponto de 

vista social (Fonseca, 2006, p. 189).    
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Os alunos consideraram como participação nas visitas de estudo: a 

organização, acção (n=8); o enriquecimento (n=5); a aprendizagem, conhecimento, 

oportunidade de sair (n=3); e a coesão (n=1). 

 Estes resultados são descritos por alguns alunos: Ajudam na organização (E35). 

Podiam e deviam ser mais a participar, pois estas visitas trazem mais conhecimento e 

enriquecimento cultural e dão mais coesão ao grupo (E14). Parece poder-se afirmar que 

quanto mais participarem mais coesão existe no grupo. 

Os professores, salientam como participação nas visitas de estudo: a 

organização/acção (n=3); a coesão (n=2); a aprendizagem, enriquecimento, 

conhecimento, pareceres e vontade (n=1). As professoras referem: Estamos à vontade, 

todos participam e organizam por iniciativa própria, embora partilhem à direcção 

(PA). Em relação às visitas de estudo, fazem na escola opções e selecções, e organizam 

(PR). 

Como podemos observar os alunos participam na organização seleccionando os 

locais de interesse para o seu enriquecimento e aprendizagens embora com 

conhecimento da direcção. 

Os directores consideraram como participação dos alunos nas visitas de estudo: a 

organização/acção, enriquecimento, coesão (n=3); a aprendizagem (n=2); a 

oportunidade de sair e questionamento (n=1). A directora da USB testemunha: 

Organizam e proporcionam o enriquecimento (DB). A directora de uma US Do distrito 

refere: Visitas de estudo com questões, perguntas e organização (DC). Outra directora: 

As visitas de estudo nunca faltam, é como ir à missa, não faltam. Querem é quanto mais 

houver melhor (DN). 

Todos os intervenientes consideram a participação dos alunos na 

organização/acção, o que proporciona aos alunos aprendizagem, enriquecimento, 

conhecimento, oportunidade de sair do seu contexto e favorece a coesão do grupo. 

É de ressaltar a interpretação feita por dois professores, que nos referem a 

importância do à-vontade para participar e que os alunos também participam com 

pareceres. 

Outro dado curioso é o indicador questionamento, referenciado pela directora da 

US em estudo. Parece poder-se afirmar, que existe participação perfeita em relação às 

visitas de estudo. 
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Também da análise documental: “As alunas mostram grande satisfação nesta 

visita, ao Mosteiro de Alcobaça e Mosteiro da Batalha, e na visita à Frubaça dado que 

os guias permitiram tomar conhecimento de faltas que desconheciam e consideravam 

relevantes. Pediram que se fizessem mais visitas de estudo” (Acta nº 25). Através da 

convocatória O/C 45, foi possível ler-se: “Esta visita de estudo insere-se no âmbito do 

desenvolvimento interpessoal”. O que confirma a percepção dos alunos quando afirmam 

que a participação beneficia a coesão do grupo. 

 

6.6 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DAS CARACTERÍSTICAS DA 

PARTICIPAÇÃO 

Os alunos consideraram como características da participação: por iniciativa 

própria ou solicitada (n=8); por iniciativa própria (n=5); solicitada (n=5); o acolhimento 

(n=5); o envolvimento (n=4); voluntária, por mérito (n=3); a partilha, chamar atenção, 

polivalente, questionamento, transmissão e equilíbrio (n=2). 

Onde os alunos afirmam: Sinto que a minha participação tem característica 

específicas, porque se não participar, só de corpo presente, tinha pouco mérito, se não 

me envolvesse na participação (E21). Alguns por iniciativa própria, outros são 

solicitados, os que estão mais perto participam mais (E15). Outro aluno refere: 

Depende dos alunos (E14). 

Da análise podemos inferir, que a participação é solicitada e por iniciativa 

própria depende dos alunos e da proximidade com a USB e das características da 

participação enunciadas pelos alunos: partilha, mérito, equilíbrio, voluntariado, 

acolhimento, leva ao questionamento, transmissão de conhecimentos, e ainda o chamar 

à atenção para as problemáticas dos séniores ou simplesmente mostrar que existem. 

Os professores consideraram como características da participação: por iniciativa 

própria, envolvimento, experiência de vida, motivação, entusiasmo e evidenciar-se 

(n=2); e solicitada (n=1). Neste sentido, uma professora testemunha: “Ambas, nalgumas 

coisas têm que ser solicitados, mas também em algumas coisas é iniciativa deles (PA). 

Outra professora: É iniciativa própria e sobretudo quando têm de mostrar o seu valor e 

serem actores da sua acção (PR). 
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No entanto os professores reforçam a opinião dos alunos ao consideraram como 

característica da participação o evidenciarem-se ou mostrarem o seu valor, que para os 

alunos é uma das formas de chamar à atenção.  

Os directores consideraram como características da participação: a iniciativa 

própria (n=4); a partilha (n=3); por iniciativa e solicitada, envolvimento, experiência de 

vida, identificação, interessada, valorização humana (n=2); depende dos professores, 

das aulas, de ser voluntária, e solicitada (n=1). 

Da interpretação das directoras podemos inferir que a participação dos alunos é 

na maioria das vezes por iniciativa própria, voluntária, provoca envolvimento nos 

alunos e está relacionada com as experiências de vida e com a própria valorização 

humana, como foi referenciada pelos alunos em chamar á atenção. 

Também a análise documental testemunha: Os professores tomaram a palavra e 

falaram um pouco da sua experiência como docentes desta (US) de salientar que 

referiram a importância da USB e a urgência de motivar mais alunos com o objectivo 

de alargar o número de pessoas por turma (Acta nº 13). Ainda noutra acta pode lê-se: 

No que se refere ao ponto três, a (L) ficou de contactar de novo a segurança social de 

Leiria para saber o ponto da situação dos estatutos enviados em quatro de Maio de 

dois mil e seis e que estão pendentes de decisão há quase um ano (Acta nº 25). 

Parece poder-se afirmar, que as características da participação estão relacionadas 

com os conteúdos dessa mesma participação e ao mesmo tempo com o envolvimento 

dos alunos e a própria utilidade, que os alunos sentem da sua participação.  

Também as características da participação dependem dos professores, das aulas, 

das características dos alunos e da proximidade dos alunos com a USB e dos conteúdos 

da participação. Também pare-se ser relevante a transmissão de informação e partilha, 

como estratégias da participação, o que vem reforçar o que nos foi referenciado nas 

subcategorias, características específicas da USB, dinâmica de trabalho e nas relações 

interpessoais, que interferem nas características da participação dos alunos. 

 

6.7 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 

 Os alunos consideraram como participação dos alunos: activa, intervir (n=10); 

com opiniões e sugestões (n=8); a colaboração / contribuindo (n=6); a motivação, 
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valorização, desenvolvimento de aptidões (n=4); preocupação na acção, entrega pessoal 

(n=3); educativa, igualdade, integração (n=2); e disponível e franca, chamando à 

atenção dos colegas (n=1). 

Estes resultados são relatados por alguns alunos: Participo com afinco, 

educadamente, entrego-me de corpo e alma (E23). Disponibilidade, franca e um 

bocadinho mais activa, sinto que as minhas aptidões se estão a desenvolver quando 

participo (E24). Ainda um outro aluno refere: Normalmente sou activo em todas as 

disciplinas (E14). Os alunos poderão estar, de algum modo, a agir de acordo com o 

enunciado por (Monteiro & Neto, 2008, p. 72) (…) A participação dos idosos em 

iniciativas educativas, está relacionada com espectativas de convívio, de aprender, de 

actualizar e de desenvolver as suas competências cognitivas e culturais. 

As directoras consideraram como participação dos alunos: a avaliação (n=4); as 

opiniões, sugestões, reflexão (n=3); os conteúdos, com atitudes, diversidade (n=2); a 

valorização, activa, desenvolvimento de aptidões, integração e a existência da US (n=1). 

Onde, a directora da USB afirma: Participam, dão sugestões e intervêm e 

participam na avaliação (DB). Outra directora do Distrito testemunha: (A participação) 

é benéfica, depende dos diferentes extractos sociais e educacionais. As pessoas às vezes 

não sabem lidar uns com os outros e geram pequenos conflitos e incompreensão (DC). 

Da análise dos directores ressalta que a participação está relacionada com o 

extracto social e educativo dos alunos, onde as relações humanas têm de ser bem 

geridas, e para as directoras os alunos participam na planificação, acção, avaliação, e na 

divulgação. Também não deixa de ser curioso a directora da USB referenciar a 

existência da USB como resultado da participação dos alunos. Outro aspecto 

referenciado pelas directoras foi que o conteúdo das disciplinas está relacionado com o 

grau de participação dos alunos como nos foi referenciado pelos alunos.  

 Os professores consideraram como participação dos alunos: a mobilização, 

activa/interveniente (n=3); a valorização, entrega pessoal (n=2); a preocupação na 

acção, opiniões e sugestões, motivação, disponibilidade, reflexão e avaliação (n=1). 

Estes resultados são relatados pelas professoras: Sim (participam) e muito 

activamente, colaboram e contribuem com o seu saber e experiência de vida. 

Enriquecem com as suas sugestões e dúvidas, se não participam mais é porque ainda 

têm medo da escola, o medo de fazer mal (PR) Alguns são porque têm sentido de humor 



 

268 

 

e têm necessidade e à vontade de colaborar, de participar. Outros, como o João, é para 

se evidenciar, e outros são para dar entusiasmo, motivação, conhecimento e bem-estar 

aos outros (PA). 

Parece poder-se afirmar que a participação dos alunos tem a ver com a 

disponibilidade, motivação, os extractos sociais, entrega pessoal e com o querer chamar 

à atenção dos colegas, evidenciando-se. E ainda com o medo, falta de à-vontade e com 

as experiências escolares negativas na infância como já foi referenciado nas 

subcategorias dinâmica de trabalho, participação nas épocas festivas.    

Da análise documental ressalta: “Os alunos presentes também deram a sua 

opinião e enalteceram o esforço da Comissão Instaladora e dos professores. A aluna N 

propôs que as aulas do período da manhã funcionassem das 9 horas às 11 horas. A 

Comissão Instaladora respondeu que iria considerar esta sugestão e oportunamente dar 

uma resposta” (Acta nº 13).  

Podemos inferir, que os alunos reconhecem o esforço dos professores e direcção 

em colaborarem com eles. A frequência e a participação dos alunos na universidade têm 

a ver com a organização do tempo, com as suas características e com o conteúdo da 

própria participação. 

Também na perspectiva dos entrevistados e da análise documental, a 

participação os alunos revela-se através de opiniões e sugestões, dos conteúdos das 

disciplinas, em atitudes de compreensão e protesto que os leva a aprender e a dar aos 

outros. Como resultado da participação, os alunos tornam-se mais preocupados com a 

acção, mais activos, desenvolvem aptidões, a integração e atitudes de compreensão, 

protesto que são mobilizadoras como referiram os professores. 

 

 

CAPÍTULO 7  

 

7. O ALUNO NA COMUNIDADE: BENEFÍCIOS SOCIAIS 

E/OU EDUCATIVOS 

“A autenticidade do processo educativo e a contextualização da aprendizagem 

da realidade envolvente promovem naturalmente o intercâmbio de ideias e pessoas, 

entre a escola e o meio” (Cabral, 1997, p. 59). 
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Desta forma iremos analisar a interpretação dos alunos em relação ao trabalho 

com a comunidade. 

Assim, na categoria o aluno na comunidade obtiveram-se as seguintes 

subcategorias que seguidamente serão analisadas: interpretação pessoal do trabalho com 

a comunidade, interpretação das relações com a comunidade, articulação USB 

comunidade, interpretação pessoal das relações externas e entidades marcantes e formas 

de trabalho com a comunidade.  

   

7.1 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DO TRABALHO COM A 

COMUNIDADE 

Os séniores precisam de conviver com outras pessoas ouvir outras ideias para 

lidarem com o futuro com espírito livre e fazer desabrochar as suas expectativas, dado 

que os séniores são homens e mulheres que têm vivido ocupados no mundo do trabalho. 

Mas, necessitam de caminhar na busca de vantagens, para a sua qualidade de vida. 

Os alunos consideraram como trabalho com a comunidade: que há sempre 

vantagens, a partilha e colaboração (n=5); a aprendizagem, as competências (n=4); as 

actividades, vida cultural e social da comunidade, ter em conta a comunidade (n=3); o 

dar a conhecer as actividades, qualidade de vida, troca de informações e enriquecimento 

pessoal (n=2). 

Estes resultados são relatados por alguns alunos: Tem vantagens, mais 

facilmente consigo desenvolver-me na vida social pela aprendizagem (E13). Vantagens 

em dar a conhecer as actividades da escola e dar a conhecer às pessoas que não há 

idade para as actividades que leccionamos e para as aprendizagens que adquirimos. E 

para que muitos possam entender que há maneiras agradáveis de melhorar as nossas 

competências e a nossa qualidade de vida, que é uma das finalidades da USB (E21). 

Parece poder-se afirmar, que existe preocupação por parte dos alunos em dar a 

conhecer a USB e sua importância, o que poderá estar relacionado com as 

características da USB e com a necessidade que os alunos sentem em levar mais alunos 

a frequentar a USB Preocupação vivenciada pelos alunos, professores e direcção, desde 

o inicio da USB devido às características da USB e da comunidade. 
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De realçar que na subcategoria participação dos alunos a directora da USB 

também referenciou que a existência da USB deve-se á participação dos alunos, o que 

confirma a percepção dos alunos, acerca do trabalho com a comunidade. 

Os professores consideraram como trabalho com a comunidade: dar a conhecer 

as actividades, sentir-se útil (n=2); vantagens, partilha e colaboração, enriquecimento 

pessoal, trocas, desfazer preconceitos, desenvolver oportunidades, conhecer forças e 

fraquezas (n=1). De facto, uma professora afirma: Existem muitas vantagens em 

conhecermos as forças e as fraquezas, só assim poderemos estabelecer os planos de 

acção, com vista a debelar as ameaças e desenvolver oportunidades (PV). Outra 

professora: Vantagens, sentirem-se úteis e poderem colaborar (PA). 

Para os professores existem vantagens, no trabalho com a comunidade. Estas 

estão relacionadas com os benefícios, para os alunos em sentirem-se úteis e 

desenvolverem oportunidades. E também desmistificar preconceitos em relação à visão 

do que é ser sénior. 

Os directores consideraram como trabalho com a comunidade: vantagens (n=5); 

voluntariado, abertura (n=3); enriquecimento pessoal e desenvolvimento de iniciativas 

(n=2). Para elucidar os indicadores passamos a transcrever o que disse a directora da US 

em estudo: Vantagens, dar-se a conhecer, “porta aberta” à comunidade. Dá vantagens 

à comunidade porque ajuda no desenvolvimento e a USB também tem vantagens 

porque recebe o conhecimento e experiências vivenciadas na comunidade. A USB fica 

mais enriquecida, existe uma troca (DB). É de ressaltar que as vantagens são de ambas 

as partes: USB e comunidade, onde a directora de outra US afirma: Desde que tenhamos 

pessoas com objectivos, só tem vantagens, levar a aprendizagem para a comunidade e 

trazer para a US (DC). Ainda outra directora refere: Vantagens, na questão do 

voluntariado, o sénior no banco alimentar também participa (DN).  

Da análise dos dados dos intervenientes no estudo, podemos inferir que todos 

reconhecem as vantagens do trabalho com a comunidade e essas vantagens reflectem-se 

para ambas as partes. Para os alunos e directoras reflectem-se em aprendizagens, para os 

professores e directores as trocas levam a desfazer preconceitos e ao desenvolvimento 

de iniciativas. Também é de ressaltar que na perspectiva das directoras o trabalho com a 

comunidade promove o voluntariado. As vantagens referenciadas por todos foram: dar a 

conhecer as actividades da USB, partilha e colaboração e enriquecimento pessoal. 

Também não podemos deixar de referenciar a interpretação de uma professora que 
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considera como vantagem conhecer forças e fraquezas para poder programar planos de 

acção. 

 

7.2 INTERPRETAÇÃO DAS RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

“O modo como o processo de desenvolvimento psicológico no percurso entre os 

50 e 80 anos de idade parece estar mais dependente da interacção pessoa-contexto e da 

acção de acontecimentos da vida significativos do que do simples avanço da idade” 

(Fonseca, 2006, p. 48). 

Os alunos consideraram como relações com a comunidade: as vantagens 

(n=10); a colaboração/cooperação, relações de proximidade (n=5); o enriquecimento de 

ambas as partes (n=6); a troca de conhecimentos e informações (n=3); a animação, 

actividades culturais, (n=2); e as visitas de estudo (n=1). 

Estes resultados são descritos por alguns alunos: Relações próximas, existe um 

enriquecimento para ambas as partes, para nós e para a comunidade (E24). São 

relações de troca e ao mesmo tempo de colaboração (E21). Também é de realçar o que 

disse um aluno: Como não sou daqui conheço só algumas pessoas com quem me 

relaciono mais de perto, nesta zona é um bocado difícil a quem não é de cá conseguir 

penetrar neste meio e eu gosto de falar com alguém acerca de conversas interessantes, 

como por exemplo arte, não perco tempo com conversas de café (E14). 

Ressalta da perspectiva dos alunos, que existem relações com a comunidade. 

Embora as relações dependam da proximidade e dos interesses dos alunos e, se as 

relações se concretizam trazem vantagens em enriquecimento mútuo e troca de 

conhecimentos, informações e oportunidades. 

Os professores consideraram como relações com a comunidade: a 

colaboração/cooperação, relações de proximidade vantagens (n=2), o enriquecimento, 

troca de informações, conhecimentos, motivação, proximidade, convívio e mobilização 

(n=1).Uma professora testemunha: Mantém as que são possíveis, á as forças 

mobilizadoras e outras que impedem, em função dos recursos e das condicionantes de 

outras organizações, são relações de proximidade de uma comunidade (PR). 

Este testemunho vem reforçar a interpretação feita pelos alunos, reconhecem que 

existem forças mobilizadoras e outras que condicionam as relações. Também na mesma 

perspectiva, a directora da US em estudo testemunha: Relações de proximidade, 
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vizinhança, relações de motivação e ciúme, receio de outras instituições que não nos 

conheçam (DB). Uma directora de uma US do distrito refere: Relações de cordialidade 

e cooperação (DP). 

Os directores consideraram como relações com a comunidade: relações de 

proximidade, valorização, actividades (n=4); enriquecimento, cordialidade (n=2); 

colaboração/cooperação, vantagens, motivação e propostas (n=1). 

Embora, as directoras vão de encontro ao que nos foi referenciado pelos alunos e 

professores, no entanto introduzem as relações como cordiais e de propostas de 

trabalho. De realçar, que parece existir nas relações o ciúme e o receio de outras 

instituições quando não conhecem os objectivos da USB.  

Parece poder-se afirmar, da interpretação feita pelos intervenientes no estudo, 

que todos reconhecem as vantagens das relações com a comunidade e que estas são 

exercidas através da colaboração/cooperação e que se traduzem em relações de 

proximidade de enriquecimento para ambas as partes. Só os professores referenciam as 

relações como força mobilizadora o que reflecte o pape das relações na sua prática com 

os alunos, os directores referenciam a valorização que para os alunos e professores 

traduz-se em troca de conhecimentos e informações. Como os alunos referenciaram nas 

subcategorias características da USB, articulação dos objectivos na vivência do dia-a-

dia, interpretação da participação dos alunos. 

 

7.3 ARTICULAÇÃO ENTRE COMUNIDADE E UNIVERSIDADE 

SÉNIOR 

“A aprendizagem associativa é uma componente básica na maioria das tarefas da 

aprendizagem, como tem sido mostrado com o declínio com a idade, constituindo uma 

eficiente estratégia de aprendizagem” (Marchand, 2001, p. 55). 

 Os alunos consideram como articulação comunidade Universidade Sénior: o 

enriquecimento recíproco (n=7); o envolvimento (n=4); a melhoria (n=3); serem úteis, 

activos, as actividades, intercâmbio, abertura, colaboração (n=2). 

Uma aluna testemunha: Há um enriquecimento e levando a comunidade a notar 

que nós existimos e que somos prestáveis e nos sentimos úteis e com energia para 

participar e desenvolver as nossas actividades (E21). Outra aluna refere: Neste 
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momento há pouco conhecimento acerca da existência da USB, tem de ser mais 

divulgada (E23). No mesmo sentido, outra aluna: São um bocado, diminutas porque a 

USB não está muito divulgada na comunidade, mas tudo aponta para uma melhoria 

(E15). 

Da análise dos dados, podemos inferir que embora alunos refiram que na 

articulação existe um enriquecimento reciproco por outro lado os alunos consideram a 

articulação diminuta, a qual se deve à falta de divulgação da USB Os alunos consideram 

existir necessidade de divulgar a USB na comunidade. Podemos inferir que os alunos 

consideram que na articulação USB comunidade a divulgação é fundamental. 

Os professores consideraram como articulação USB comunidade: útil, 

enriquecimento, colaboração, conhecimento, fomentadora (n=2); a ligação, 

solidariedade, actividades (n=1). Não deixa de ser pertinente o que uma professora 

disse: Se há mais recursos, há mais possibilidade e mais divulgação e dar-se a 

conhecer ao outro (PR). 

Parece poder afirmar-se que a articulação é influenciada pelos recursos, 

disponibilidade de ambas as partes e com a divulgação, ou seja, com o conhecimento 

entre parceiros e comunidade em geral. 

As directoras consideraram como articulação USB comunidade: a execução 

(n=2); activos, actividades, enriquecimento, melhoria, aceitação, conhecimento, 

satisfação, realização, integração, fomentadora, compreensão e protesto (n=1). A 

directora da US em estudo testemunha: Sim, existe “relações” porque contribuem para 

o enriquecimento, as outras (instituições) fazem-nos ter mais motivação para avançar” 

(DB). Outra directora do distrito refere: Muitas actividades vêm da comunidade, são 

propostas da comunidade (DC). 

Da análise dos dados parece poder-se afirmar que existem interpretações 

diferenciadas no que se refere à articulação USB - comunidade. Na perspectiva dos 

professores e directoras a articulação com a comunidade proporciona a fomentação de 

actividades e conhecimento. No entanto as directoras introduzem que a articulação leva 

à execução das actividades, há satisfação, aceitação e à própria integração dos alunos. 

Embora os alunos também referenciem o intercâmbio, abertura e envolvimento. Quanto 

à articulação, todos os intervenientes são unânimes que esta se reflecte em 
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desenvolvimento de actividades e enriquecimento recíproco, daí a necessidade de fazer 

divulgação da USB para que existam mais relações de articulação.  

Parece poder-se afirmar, que existe articulação com benefícios para ambas as 

partes, embora por vezes essa articulação possa resultar em protesto. Mas a crítica pode 

ser construtiva e fomentadora de novas práticas. 

Na análise do regulamento interno, verificou-se que está contemplada a 

articulação com a comunidade, onde se lê: “criar espaços de encontro na comunidade 

que se tornem incentivos e estímulos a um espírito de convivência e de solidariedade 

humana e social. (Capítulo II – 2º). Desta forma, a articulação está contemplada no 

regulamento interno e serve de incentivo à fomentação de novas práticas 

enriquecedoras, o que é demonstrativo que a nível organizacional está contemplada a 

articulação com a comunidade, na qual, os alunos são envolvidos em actividades que 

levam ao seu enriquecimento como os próprios referenciaram. 

 

7.4  INTERPRETAÇÃO PESSOAL DAS RELAÇÕES EXTERNAS 

Os alunos consideraram como interpretação pessoal das relações externas: as 

relações culturais, abertura, notícias (n=4); as relações educativas, relações sociais 

(n=3); as relações com a paróquia, convites (n=2); e relações económicas (n=1). 

A demonstrar está o que disse uma aluna: Relações culturais, económicas, 

sociais e educativas (E21). Um aluno afirma: Abertura por parte da população e das 

instituições, quer civis, quer religiosas (E15). Neste sentido, uma aluna reforça: Temos 

convites para representar as nossas brincadeiras, teatro e actividades à população 

(E13). Outra aluna disse: Propriamente estão a desabrochar (as relações) (E24).  

Quanto à interpretação que os séniores fazem das relações externas, estas 

dependem não só da oferta de actividades, mas também existência de 

informação/divulgação sobre as mesmas. Também nos leva a inferir que as relações se 

constroem com o tempo, dado que alguns alunos afirmam que estão a desabrochar, 

quanto à natureza das relações não fazem distinção, tanto podem ser a nível social, 

cultural, educativo e até mesmo económico.    

Os professores consideraram como relações externas: a abertura, identidade, 

partilha (n=3); as relações culturais, sociais, educativas, troca, paróquia, eventos e 
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espaços (n=1). Uma professora testemunha: Relações com a identidade das suas raízes 

(PA). Outra professora refere: Relações de troca, de partilha, de comunicação, de 

divulgação, de abertura e de proximidade. Todo o tipo de relações intervêm na USB 

pois ela está inserida na comunidade e embebe das relações (PR). Na perspectiva dos 

professores as relações são de várias ordens e estão relacionadas com a identidade dos 

alunos. Com a proximidade, essas relações proporcionam abertura, trocas, cedência de 

espaços, que por sua vez, levam à realização de eventos e ao enriquecimento.  

Na perspectiva da directora da USB as relações externas são: Relações de 

proximidade com a policlínica ainda intervêm no envelhecimento activo dos alunos. A 

junta de freguesia cede espaço e fotocópias das disciplinas. Empresas, patrocínios e 

protocolos em benefício dos dois parceiros, centro comunitário, espaço do 

conhecimento e câmara cedem espaço (DB). 

As directoras consideraram como relações externas: a cedência de espaço (n=3); 

a abertura, proximidade, troca, enriquecimento, informação, professores (n=2); as 

relações culturais, sociais, educativas, económicas e eventos (n=1). 

Da análise dos dados dos intervenientes no estudo, parece poder-se afirmar que 

as relações são de âmbito cultural, social, educativo e económico, são concretizadas 

pela proximidade, pela identidade, pela partilha e levam à realização de convites, de 

eventos, ao enriquecimento, à partilha, à informação e à cedência de espaços para a 

USB funcionar. Esta cedência de espaços é comum em todas as US do Distrito, que 

como podemos constatar não possuem a tutela de espaços. 

Também, não podemos deixar de referenciar a interpretação que é feita pelas 

directoras acerca da aquisição de professores através das relações externas. Como 

podemos constatar a falta de professores é um problema comum em todas as US, devido 

a estes terem de ser voluntários, dado que as US não possuírem recursos financeiros. 

Da análise documental às actas das reuniões vem confirmar o que vários 

intervenientes referem, onde se pode ler: “ (…) na primeira reunião efectuada com a 

Junta de Freguesia da Benedita (…) tratou-se da apresentação da Universidade e deu-se 

a conhecer os objectivos solicitou-se a abertura da freguesia para aspectos logísticos e 

de algum suporte e colaboração para a conferência que vamos desenvolver (…) 

necessidade de obter financiamento junto de entidades locais e/ou regionais que de uma 

forma ou de outra se enquadram nos objectivos da instituição” (Acta nº 7).  
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Como se pode constatar também a nível organizacional as relações são 

consideradas como forma de aquisição de recursos logísticos e financeiros, tendo por 

base dar-se a conhecer os objectivos da USB e obter abertura. 

Da triangulação dos dados podemos afirmar que para os alunos, professores e 

directoras as relações externas são de partilha e abertura da realidade vivenciada na 

USB às entidades, sendo as relações de âmbito cultural social educativo e económico.  

 

7.5 ENTIDADES MARCANTES 

Os alunos consideraram como entidades marcantes: a junta de freguesia, 

família, paróquia (n=8); as associações (n=4); os amigos, população em geral (n=3); as 

empresas, profissionais com muita experiência e pessoas com muita capacidade (n=2). 

Uma aluna afirma: Amizades, pessoas com muitas capacidades, amigos e 

profissionais com muita experiência (E15). Outra aluna refere: A paróquia, Junta de 

Freguesia, associações e população em geral (E21). Relevante é o que nos disse este 

aluno: Depende das situações (E14). Curiosamente este é o aluno que em relação às 

características da participação também testemunhou que “depende dos alunos”. O que 

nos leva a inferir que as relações dependem das características dos séniores, das 

entidades onde a experiência profissional é relevante e das capacidades, dos séniores, e 

das entidades em que a experiência pessoal e profissional são relevantes. 

Os professores consideraram como entidades marcantes: a junta de Freguesia 

(n=5); a paróquia, família, meios de comunicação (n=4), a população em geral, 

empresas, associações (n=2); e os cursos EFA (n=1). 

Uma professora refere: Associações, câmara, famílias (PA) Outra professora, ao 

mencionar a importância das relações com as entidades da comunidade refere: 

Favorecem, é preciso partilhar recursos, usamos o salão comunitário, fazemos trocas 

de aprendizagens com os alunos no curso EFA, com a paróquia, Junta de Freguesia, 

famílias, escolas e comunidade em geral (PR). 

Na interpretação, da directora da USB as entidades mais marcantes são: O ciclo, 

a policlínica, junta de freguesia, externato, empresas, igreja, associações, câmara 

municipal e centro de emprego (DB). 
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As directoras consideraram como entidades marcantes: as associações, câmara 

(n=4); a população em geral, escolas, meios de comunicação (n=3); a paróquia, família, 

empresas (n=3); a junta de freguesia, amigos e profissionais com experiência (n=1). 

Parece que podemos afirmar que, para os intervenientes do estudo as entidades 

com quem estabelecem mais relações são: a Junta de freguesia, paróquia, família, 

associações e população em geral. A importância atribuída às relações com as entidades 

é na percepção dos intervenientes no estudo devido à relação-acção que estabelecem 

com as entidades. Curioso foi a interpretação dos alunos ao referenciarem como 

entidades marcantes, as pessoas com muitas capacidades e experiência, o que confirma 

a necessidade que os alunos manifestam de estarem junto de pessoas muito competente 

como nos foi referenciado na subcategoria importância da aquisição de competências 

para os séniores. 

 

7.6  FORMAS DE TRABALHO COM A COMUNIDADE 

 Os alunos consideraram como formas de trabalho com a comunidade: os 

colóquios, conferencias, workshops (n=7); as visitas de estudo culturais, eventos, 

participação na comunidade, convívio (n=4); os serões culturais, envolvimentos com o 

meio, aulas ao ar livre, voluntariado, enriquecimento (n=2); o convívio e desporto 

(n=1). 

Estes resultados confirmam assim a perspectiva de (Freire, 2005, p.80): “Quanto 

mais se problematizam os educandos como seres do Mundo e com o Mundo, tanto mais 

se sentirão desafiados”. Deste modo, as alunas testemunham: Caminhadas, serões 

culturais, colóquios, colaboração na sala de chá do centro comunitário, e darmos a 

conhecer quem somos, e as nossas aprendizagens (E21). Visitas de estudo, animações 

no exterior e oferecemos actividades culturais á comunidade (E18). Outra aluna refere 

quanto à sua intervenção: Já fiz alguma coisa, já participei em almoços, rifas e vendas 

(E36). Uma outra aluna disse: Colaborar com as associações (E22). 

Os professores consideraram como formas de articulação com a comunidade: os 

colóquios, conferências, workshops (n=3); os eventos, enriquecimento, partilha, 

proximidade (n=2); as visitas de estudo, voluntariado, participação na comunidade, 

exposição e as feiras de artesanato (n=1). Uma professora refere: visitas de estudo, 

exposições, vendas, feiras de artesanato, colóquios, workshops, festas na comunidade 
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(PA). Noutra perspectiva uma professora refere: como professoras das disciplinas 

teóricas não desenvolvo outras actividades, para além das que concretizamos na sala 

de aula, mas tenho conhecimento de trabalho comunitário (PV). Da análise dos dados 

dos professores podemos inferir que nem todos levam os alunos ao trabalho com a 

comunidade, tem a ver com os conteúdos das disciplinas e da abertura dos próprios 

professores ao trabalho com a comunidade. 

Os directores consideraram como formas de trabalho com a comunidade: os 

colóquios, conferências, workshops, visitas de estudo (n=5); os eventos, voluntariado, 

envolvimento e exposições (n=3); os serões culturais, convívio (n=2); as visitas 

culturais, aulas ao ar livre, partilha, piqueniques, festas de avós e netos (n=1). 

Estes resultados são relatados pela directora da US em estudo: Piqueniques, 

visitas de estudo, conferências, workshops, tardes recreativas, actuação do grupo coral, 

intercâmbio com outras U´S e envolvimento da família nas visitas de estudo. A festa dos 

avós e dos netos (DB). 

Também, da análise documental ressalta o trabalho com a comunidade: “Foi 

decidido a elaboração de convites para alunos e professores inscritos e para as entidades 

com funções públicas e políticas na nossa zona geográfica. A divulgação deverá 

compreender ainda a distribuição pelos locais públicos, a leitura de cartazes e respectiva 

fixação, o contacto com jornais e rádios locais. Proceder à entrega de convites a todas as 

associações da Benedita, apelando à respectiva participação” (Acta nº5). 

Parece poder-se afirmar que a relação com a comunidade surge associada com a 

construção de “pontes”, para articular as relações sociais diversificadas, à luz de uma 

organização associativa que funciona para reforçar a representação colectiva dos alunos, 

promover recursos e potencialidades, como um potencial de promover maior 

participação de todos os actores nos seus projectos, estimulando o desenvolvimento 

sustentável e integrado.   

Também nos estatutos pode ler-se: “O Conselho Consultivo terá como função 

transmitir a realidade e as necessidades sociais da comunidade” (Capítulo 5, Artigo 

49, Ponto nº2). 

O que nos leva a poder afirmar que existe articulação com a comunidade, sendo 

o Conselho Consultivo formado por pessoas da comunidade, que informalmente 

avaliam as necessidades a que a USB terá de responder. 
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Da triangulação dos dados parece poder-se afirmar que o trabalho com o exterior 

resulta em conferências, colóquios, workshops, visitas de estudo, eventos para a 

comunidade e voluntariado. Na perspectiva dos professores e directoras resulta ainda 

em exposições e festas intergeracionais. A análise dos dados, parece permitir afirmar 

que, o trabalho com a comunidade resulta da proximidade da divulgação, do saber 

envolver e das próprias necessidades da USB. 

Deste modo a articulação com a comunidade parece ser considerada como uma 

estratégia de acção colectiva, para favorecer a coesão social, o enriquecimento pessoal e 

a participação colectiva.   

 

CAPÍTULO 8  

 

8. AUTO-PERCEPÇÃO DO ESTATUTO DO ALUNO 

“O oprimido jamais é somente um oprimido, pois é também um criador de 

cultura e um sujeito histórico, que se, consciente e organizado pode transformar a 

sociedade” (Freire, 1997, p. 175). 

Deste modo, a realidade dos alunos não pode ser modificada sem que eles sejam 

os protagonistas da sua acção, daí a importância do seu papel na mudança. 

Assim, na categoria auto-percepção do estatuto do aluno obtivemos as seguintes 

subcategorias, que seguidamente serão analisadas: interpretação pessoal do papel do 

aluno, formas de trabalho com a comunidade, o papel do aluno com os colegas, aspectos 

positivos e negativos em relação à USB, interpretação do papel do aluno na relação com 

os colegas, o papel do aluno na comunidade, o papel do aluno na família. 

 

8.1  INTERPRETAÇÃO PESSOAL DO PAPEL DO ALUNO 

 Os alunos consideraram como papel do aluno: a colaboração assertiva (n=11); 

o gosto de aprender, adquirir conhecimentos, pontualidade, ansiedade, abertura às 

pessoas, abertura ao mundo. (n=7); o interesse, activo, aceitação, compreensão, 

desenvolver capacidades, partilha de aprendizagens, respeito (n=5); a renovação de 

atitudes, ser bom cidadão (n=3); a amizade, honestidade, dedicação, motivação (n=2); a 

comunicação no grupo, lealdade, eventos e boa educação (n=1).  
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Deste modo, os alunos testemunham: Ser pontual, não faltar às aulas, serem 

educados e serem compreensivos uns com os outros, criar relações e amizades espírito 

de entreajuda uns com os outros pois uns precisam mais do que outros (E13). Manter-

me mais activa e atenta ao mundo, às pessoas e à nossa própria vida. Consigo 

desenvolver as minhas capacidades (E24). Ainda outra aluna reforça: Deve ter em 

conta, que está numa comunidade onde estão outras pessoas com quem deve colaborar, 

respeitar e estabelecer relações (E18). Também outra aluna afirma: Respeitar os 

colegas, os professores, a pontualidade, a assiduidade e interesse pelas matérias dadas 

(E35). 

Da interpretação feita pelos alunos, podemos inferir que o indicador colaboração 

assertiva é dos mais referenciados, embora esta colaboração nas relações tenha a ver 

com a compreensão do outro, com a abertura, interesse, ser activo e saber aceitar o outro 

levando à entreajuda. Também leva a inferir, da sua percepção acerca do seu papel na 

relação com o outro, que leva ao enriquecimento, renovação de atitudes e ao 

desenvolvimento de actividades, partilha de aprendizagens, organização de evento, 

amizades e entreajuda.  

Os professores consideraram como o papel do aluno: a abertura, apoios 

logísticos, apoios pedagógicos (n=3); o gosto de aprender, adquirir conhecimentos, 

colaboração, interesse, responsabilidade, espírito de equipa e identidade (n=1). 

Uma professora afirma: Existência de interesse pelos conteúdos das disciplinas 

(PP). Outra professora testemunha: Gosto de estar com os outros, o gosto pelo novo, 

mesmo que esse novo seja recordar o passado, disponibilidade, interesse, partilha, 

motivação para desabrochar com o outro (PR). Ainda outra professora refere: Espírito 

de equipa, saber estar em grupo, respeitar as opiniões dos outros, compreensão, ser 

humilde e ter responsabilidade (PA). 

Também a directora da US do estudo disse: Ter interesse, motivação, empenho, 

respeito pelo outro e gosto em adquirir e partilhar aprendizagens e o saber viver em 

grupo (DB). A mesma opinião é partilhada pelas directoras das US do distrito que 

partilham da opinião da directora da USB que consideraram como papel do aluno: o 

gosto de aprender, adquirir conhecimentos, aprendizagens (n=3); o gosto de convívio 

(n=2); o respeito, interesse, comunicação, saber viver, saber estar e solidariedade (n=1). 
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De referenciar, que o indicador solidariedade só é referenciado por uma 

directora, assim como saber viver e saber estar.  

Como se pode inferir, o apelo à participação ultrapassa a própria USB 

solicitando a participação da família e comunidade, o espírito de entreajuda è 

vivenciado entre avós e netos. 

Parece poder afirmar-se que, da interpretação feita pelos intervenientes ressalta 

como papel do aluno a colaboração assertiva, o respeito pelo outro, interesse pelas 

matérias, abertura ao mundo e às pessoas Também o espírito de entreajuda é 

referenciado como papel do aluno junto dos colegas e dos netos. 

Não deixa de ser curioso, somente os alunos referenciarem os seguintes 

indicadores: renovação de atitude, activo, pontualidade, assiduidade, dedicação, eventos 

para a comunidade, materiais necessários, computadores, boa educação, comunicação, 

relacionamento, amizade, desenvolver capacidades e lealdade. Esta interpretação do seu 

papel tem a ver com o que sentem na sua vivência, referenciando o material 

necessário/computadores. Assim a sua interpretação, confirma o que sentem como 

necessário ao seu desenvolvimento.  

 

8.2 O PAPEL DO ALUNO COM OS COLEGAS 

Um envelhecimento bem-sucedido exige continuidade da participação activa, da 

aprendizagem e de relações próximas com os colegas. É nesta perspectiva que iremos 

descrever como é que os alunos interpretam o seu papel junto dos colegas, onde 

obtivemos os seguintes indicadores: o envolvimento/participação (n=7); a camaradagem 

(n=5); a aprendizagem (n=4); o questionar (n=3); o crescimento, compreensão, amizade 

e convívio (n=1). 

Estes resultados confirmam a posição de (Paul, et al. 2003, p. 165) “a carência 

material dos séniores rurais é compensada pelas redes sociais ainda estabelecidas”. 

Neste mesmo sentido um aluno testemunho: Compreensão e amizade, para com 

todos, aceitando-os para que, também me aceitem a mim (E15). Outro aluno reforça: As 

nossas aprendizagens fazem envolver (…) somos um grupo que nos ajudamos (E24); 

ainda no mesmo sentido um aluno refere (…) no início era-mos menos, mas agora há 

mais interesse pela US (E21). 
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Dos resultados obtidos junto dos alunos pode-se inferir que o seu papel para com 

os colegas é de envolvimento, pertença ao grupo e crescimento enquanto grupo, 

relações de compreensão e amizade que resultam em convívio e aprendizagem. 

Os professores consideraram como papel do aluno com os colegas: o 

incentivo/motivação (n=4); a aprendizagem (n=2); a valorização, saber ouvir, 

encorajamento, envolvimento/participação e camaradagem (n=1). 

As professoras testemunham: Envolvem pelo menos os que lá estão, ficam 

envolvidos e envolvem outros séniores e família (…) vêm uns saem outros (PA). 

Envolvem e esforçam-se, a comunidade é que poderia envolver-se mais com eles (PR). 

Quanto aos professores, da análise dos dados resulta, que o papel dos alunos com os 

colegas é de incentivo, motivação e envolvimento, saber ouvir e valorização, que por 

sua vez, leva a uma maior participação. De ressaltar que, só os professores referem o 

indicador incentivo/motivação e atribuem a este indicador a frequência ou não da USB 

Também realçam o papel do envolvimento entre alunos, sentindo no entanto, que não 

são correspondidos pela comunidade no envolvimento dos alunos. 

As directoras consideraram como papel do aluno com os colegas: o 

envolvimento, participação (n=4); a aprendizagem (n=3); o crescimento, camaradagem, 

valorização, saber ouvir e coragem (n=1). Para elucidar estes resultados a directora da 

USB testemunha: sim, existe camaradagem e envolvimento e aprendizagem entre eles 

(DB). Outra directora reforça: (...) o facto de os alunos crescerem quer em número quer 

em aprendizagens demonstra que se envolvem (DC). A interpretação das directoras 

confirma a perspectiva dos professores quanto ao papel dos alunos no número que 

frequentam a USB, o que reforça o papel dos alunos quanto á motivação e ao 

considerarem os colegas como pertença do grupo. 

Deste modo, podemos inferir da triangulação dos dados, que o papel do aluno 

com os colegas resulta na aprendizagem, camaradagem e envolvimento que se 

transforma em amizade, convívio, compreensão e ao questionamento que levam a uma 

maior participação dos séniores. 
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8.3  ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS EM RELAÇÃO À 

UNIVERSIDADE SÉNIOR 

A USB tem como objectivo: ”Promover o envelhecimento activo e a 

formação/aprendizagem dos cidadãos ao longo da vida, quer a nível básico como 

superior” (Estatutos da US, art.º 2º a). 

Também, as práticas participativas desenvolvem nos séniores dinâmicas de 

transformação e aprendizagem.  

 Os alunos consideraram como aspectos positivos e negativos da Universidade 

Sénior: o sentirem-se activos (n=7); a partilha /troca de experiências (n=5); o sentirem-

se bem, desenvolver a comunicação (n=4); e o sentirem-se a rejuvenescer (n=2). 

Estes resultados são descritos por alguns alunos: Positivos, vida mais leve, mais 

preenchida, negativos não tenho nenhum (E22). Tem vantagens, mais facilmente 

consigo desenvolver-me na vida social pela aprendizagem, que vou tendo na US ao 

nível social. Desvantagens, não tenho (E13). Outra aluna refere: positivos a questão de 

eu não estar tão fechada e desenvolver a comunicação (E18). Ainda outra aluna refere: 

sentir-me bem, sentir-me rejuvenescer, sentir-me activa, sentir-me mais rica com novos 

conhecimentos, contribuir para que eu me sinta activa e com conhecimentos mais 

enriquecidos. Negativos, é ter de andar mais atarefada para poder frequentar as aulas 

que escolhi, podia ter uma vida mais sedentária, sendo isso factor negativo para a 

minha vida (E21). 

Também a aluna mais nova da USB referiu: positivo a minha juvenilidade dá 

outro colorido à realidade daqueles alunos. O saber ouvir quando ninguém os ouve ou 

os netos não lhes dão a devida atenção. Negativo é às vezes não respeitarem o silêncio 

nas aulas e intervirem por vezes de forma desordenada que incomoda os outros (E35).  

Podemos inferir, da percepção dos alunos que os aspectos positivos da USB são 

tornarem-se activos, proporcionar partilha de experiência e conhecimentos, desenvolver 

a comunicação e fazer os colegas sentirem-se a rejuvenescer. Quanto aos aspectos 

negativos embora considerem não existir, da interpretação ressalta o factor falta de 

tempo, embora reforcem que se fossem sedentários seria negativo para as suas vidas. 
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Os professores consideraram como papel do aluno com os colegas: as novas 

oportunidades (n=4); a aprendizagem (n=3); o envolvimento, partilha/troca de 

experiências, sentir activa e sentir rejuvenescer (n=1).  

Uma professora refere: positivo é o reconhecimento da USB, abertura, dar a 

conhecer as novas oportunidades, partilha de experiencias, abertura ao diálogo 

construtivo (PA). Na análise dos dados dos professores, emerge o indicador novas 

oportunidades, como aspecto positivo para os alunos.  

Podemos inferir que para um professor a falta de tempo é referenciada como 

aspecto negativo, porque devido ao número de alunos não conseguem satisfazer as 

necessidades de todos, o que não se coloca na US do estudo dado o reduzido número de 

alunos. Quanto aos aspectos positivos referem que a realização dos alunos tem a ver 

com o papel que os professores e directoras desempenham no sentido de dar resposta às 

necessidades dos alunos. 

As directoras consideraram como papel do aluno com os colegas: a abertura 

(n=2); e o envolvimento, objectivos, disponibilidade de tempo (n=1). Também a 

directora da US em estudo disse: saber ouvir, motivar, valorizar, elevar a participar em 

novas experiencias com a família (DB). A directora de uma US do distrito disse: 

Negativos, falta de tempo, às vezes eles serem tantos e nós não satisfazermos as 

necessidades de todos. Os aspectos positivos são eles se realizem, passa por nós 

conseguir ir de encontro às necessidades deles e satisfazê-las (DN). Ainda uma 

directora de outra US referiu: Negativo, deveria estar a tempo inteiro, beneficiaria ter 

um profissional a tempo inteiro (DA). Ainda outra directora disse: Negativo, foi a 

inflexibilidade, de não ter total abertura da câmara, nós a primeira coisa foi fazer uma 

carta à câmara e não obtivemos resposta, só obtivemos resposta 7/8 meses depois. 

Positivo foi a abertura das entidades com quem contactámos (DP). 

  As directoras referenciam como aspectos negativos a falta de apoio da câmara e 

não terem um profissional a tempo inteiro. Do que podemos observar na USB a falta de 

um profissional a tempo inteiro para fazer a articulação entre alunos, professores e 

direcção é uma das lacunas existentes na promoção das relações e da participação, uma 

vez que todos os colaboradores: professores, directora e direcção são voluntários e não 

permanecem a tempo inteiro na instituição. 
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Através da análise documental, pode ler-se: “Procedeu-se À avaliação dos 

resultados obtidos na fase da abertura da US e entusiasmo de todos os intervenientes no 

processo afigura-se positivo, apesar da Comissão Instaladora entender que ao nível 

organizativo à necessidade de criar sistemas de controlo e revisão, a fim de 

estabelecermos processos de melhoria contínua, facilitadores de uma visão de qualidade 

total” (Acta nº9). 

Da triangulação dos dados parece poder-se afirmar que os aspectos positivos 

para os alunos são: partilha de experiencias, o sentir-se activa e bem consigo próprio e o 

desenvolver a comunicação. Para os professores, embora referenciem a partilha e o 

sentir-se activo vêem em novas oportunidades um dos aspectos mais positivos da USB, 

o que nos leva a poder afirmar que os aspectos positivos que os alunos referenciam, na 

perspectiva dos professores traduzem-se em novas oportunidades para os alunos. Estes 

resultados confirmam assim a perspectiva de (Monteiro & Neto, 2008, p. 52): “As US 

promovem a consciencialização de um maior controlo do seu conhecimento e dos seus 

pensamentos assim como uma maior consciencialização social e emancipatória, pois 

desenvolvem competências para a cidadania.” 

No que se refere aos aspectos negativos, a falta de tempo foi referenciada pelas 

directoras e professores e ainda pelos alunos, embora em perspectiva diferenciadas, 

enquanto, que os alunos sentem que estão ocupados e activos e não têm tempo para 

participar mais, os directoras e professores consideram ter o tempo limitado para 

poderem dar resposta às necessidades dos alunos. Outro aspecto negativo referenciado 

apenas por uma directora é a dificuldade da câmara colaborar com o projecto da US no 

seu início, embora as restantes afirmem que sentem abertura das entidades. 

Também parece poder-se afirmar, que os aspectos positivos referenciados pelos 

intervenientes no estudo estão relacionados com a subcategoria e interpretação dos 

objectivos da USB.   

 

8.4  INTERPRETAÇÃO DO PAPEL DO ALUNO NA RELAÇÃO COM 

OS COLEGAS  

A US ao assumir-se como um espaço que proporciona benefícios aos séniores 

através das relações, onde os alunos interagem, sentem-se integrados e partem á 

descoberta do outro através do diálogo. 
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 Os alunos consideraram como papel do aluno na relação com os colegas: o 

diálogo (n=8); a motivação, organização (n=4); a sobrevivência (n=3); o evitar 

isolamento, aprender (n=2); o ouvir e enriquecimento (n=1). Estes mesmos resultados 

são ressaltados pelos alunos: é a nossa troca de informações, partilha de conhecimentos 

para que os outros adquiram, e as aprendizagens que se fazem (E21). As nossas 

aprendizagens fazem envolver (…) todos somos influenciados (E24). Ainda outra aluna 

disse: Saber aprender a partilhar e viver em comunidade (E18). 

Podemos inferir que, para os alunos o seu papel junto dos colegas concretiza-se 

na troca de informações, diálogo sobre a escola, partilha de conhecimentos, motivação 

para sobreviver à solidão. De ressaltar que o indicador evitar o isolamento foi 

referenciado por todos os intervenientes no estudo.  

Os professores consideraram como papel do aluno na relação com os colegas: as 

novas oportunidades (n=2); o aprender, motivação, mais activos, valorização, sair do 

isolamento (n=1). 

As directoras consideraram como papel do aluno na relação com os colegas: as 

novas oportunidades (n=4); a motivação (n=2); o sair do isolamento, sobreviver, 

valorização, realização, partilha e solidariedade (n=1). A directora da USB afirma: (…) 

existe camaradagem, envolvimento e aprendizagem entre eles que leva a novas 

oportunidades (DB). Na perspectiva das directoras a relação dos alunos com os colegas 

proporciona novas oportunidades de realização, de partilha e de solidariedade onde a 

aprendizagem entre pares acontece e os séniores sentem menos solidão e mais 

motivação para enfrentar a solidão. 

Desta forma pode-se afirmar que as relações entre colegas da USB promovem a 

troca de informações, o diálogo e levam os séniores a sair do isolamento e a ajudarem-

se mutuamente no enriquecimento de capacidades para enfrentarem o seu dia-a-dia. 

Também a motivação e a partilha levam há troca de aprendizagens que conduz ao 

enriquecimento das mesmas. Para os directores ainda proporciona novas oportunidades 

e solidariedade entre os séniores como podemos constatar das suas relações, a troca de 

telefonemas, mais acentuada à noite, a troca de dotes culinários, a partilha de transporte, 

material e dos próprios saberes, os seus poemas, canções e informações. 
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8.5  O PAPEL DO ALUNO NA COMUNIDADE  

“Defendo uma pedagogia crítica-dialógica (…) apreensão crítica do 

conhecimento científico através da relação dialógica (…) onde se propõem a construção 

do conhecimento colectivo, articulando o saber popular, e o saber crítico científico 

mediado pelas experiências do mundo” (Freire, 1995, p. 83). 

Os alunos consideraram como o papel do aluno na comunidade: as 

relações/intercâmbio (n=8); o reconhecimento, útil á comunidade (n=6); a participação, 

abertura (n=4), as vivências, enriquecimentos de capacidades, dinamismo, interpretação 

e aceitação (n=2). 

Estes resultados são descritos pelas alunas: é as relações o intercâmbio e 

sentirmos que somos reconhecidos e somos úteis á sociedade, transmitimos a nossa 

vivência (E21). (As relações) são muito positivas, temos reconhecimento e leva-nos a 

ser mais participativos (E24). Neste sentido uma aluna afirma: Estou sempre disposta a 

participar (E17). Ainda um aluno disse: não se faz amigos no café onde só vêm se são 

pobres ou ricos, invejam-se relações (E23). Ainda outro aluno refere: contribuo com o 

que posso, se todas fizessem metade (E14). Outro aluno disse: (…) quando fizemos a 

caminhada muita gente perguntou quem nós éramos e o que fazíamos (…) acham que 

estou mais dinâmica (E35). 

Podemos inferir que, para os alunos o seu papel junto da comunidade concretiza-

se nas relações de intercâmbio. Estas são reconhecidas e úteis há comunidade, existindo 

assim, dinamismo e participação onde são aceites, reconhecidos quando participam e 

organizam eventos, levando a comunidade a fazer a interpretação de quem são e do que 

fazem na USB. 

O seu papel participativo na comunidade, na perspectiva dos alunos leva à 

aceitação ao dinamismo, ao reconhecimento e a sentirem-se úteis na comunidade e 

promover a abertura e relações de intercâmbio, que foi o indicador mais referenciado 

pelos alunos. 

Os professores consideraram como papel do aluno na relação com os colegas: a 

abertura, conhecimento, auto-estima e novas oportunidades (n=2); o envolvimento, 

propostas, benefícios, enriquecimento de capacidades, vivências, reconhecimento/útil e 

relações de intercâmbio (n=1). 
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O indicador novas oportunidades apenas foi referenciado pelos professores, que 

também o identificam na subcategoria do papel do aluno nas relações com os colegas, 

reforçando assim a interpretação feita pelos professores, quanto ao papel dos alunos na 

concretização de novas oportunidades. 

As directoras consideraram como papel do aluno na comunidade: a abertura 

(n=3); as relações/ intercâmbio, reconhecimento/útil, enriquecimento de capacidades, 

dinamismo, interpretação (n=2); e a participação, vivências, benefícios, propostas, 

envolvimento, utilizar recursos, atenção, organização, conhecimento e auto-estima 

(n=1). 

No que se refere aos indicadores auto-estima e utilizar recursos, apenas foram 

considerados pelas directoras. Para ilustrar os indicadores referenciados passamos a 

descrever o testemunho da directora da USB: (…) abertura da USB à comunidade e 

vice-versa, aproveitar os recursos que a comunidade nos pode proporcionar, estar 

atento aos pontos fortes e fracos da comunidade para que estes sejam envolvidos em 

programas da USB (DB). Outra directora de uma US do distrito refere: Na comunidade 

é a abertura, a aceitação, o saber que contamos uns com os outros, basta dizer que nós 

estamos inseridos nos espaços da comunidade e os aspectos positivos emergem dos 

nossos contactos e das relações (DP). 

Não deixa de se curioso, o que esta directora nos relatou na subcategoria 

aspectos positivos e negativos na US, referenciando como negativo, não ter total 

abertura da câmara, e que esperavam por resposta a uma carta cerca de 7/8 meses. Esta 

ocorrência leva-nos a inferir que as parcerias assim como a participação constroem-se 

nas relações e exigem recursos pessoais e tempo. 

Podemos inferir que, existe participação dos alunos na comunidade, levando-os 

à escola dos netos, na partilha de aprendizagens e ao mesmo tempo estabelecendo 

relações de proximidade e de valorização pessoal dos alunos. 

Ainda, neste sentido de análise documental, ressaltam o papel dos alunos na 

comunidade: ”Comissão Instaladora manifesta interesse no intercâmbio com a US de 

Almeirim e para tal preparou-se a visita “(…)”a Comissão Instaladora apoia o interesse 

dos alunos na participação das marchas populares da comunidade” (Acta nº25). 

Parece poder-se afirmar, que a nível institucional existe a preocupação em 

apoiar, motivar, incentivar e valorizar a participação dos alunos na comunidade. 
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Da triangulação dos dados ressalta, de todos os entrevistados, a importância das 

relações de abertura com a comunidade, o intercâmbio que se realiza, o reconhecimento 

para ambas as partes, assim como os alunos sentirem-se úteis na comunidade. O 

enriquecimento das capacidades dos alunos trás benefícios para ambas as partes, 

levando a uma maior participação. Deste modo a participação na comunidade leva ao 

dinamismo, à aceitação e ao reconhecimento dos alunos promovendo a sua participação. 

 

8.6  INTERPRETAÇÃO DO PAPEL DO ALUNO NA FAMÍLIA  

Os alunos consideraram como papel do aluno na família: a troca de 

aprendizagens, colaboração, participação, satisfação dos netos pela escola (n=4); o 

diálogo, atitude, compreensão (n=2); e a aceitação e empenho (n=1). 

A confirmar está os testemunhos dos alunos: Eu não tenho ninguém, o meu filho 

está em França. (a US) ajuda-me a estar activa e a saber viver sozinha, aprendo a 

sobreviver sozinha, mais activa em sociedade (E18). Os meus familiares gostam da 

minha postura, sentem-me mais enriquecida, com mais saber (E35). O frequentar a 

USB motivou o interesse nos meus netos pela escola, andam todos nas escolas por isso 

perguntam-me: avó dá muitos erros? (E21). 

Outra aluna refere. Só sinto (aspectos) positivos, organização e mais activa 

(E24). Ainda outra aluna disse: É tudo bom, negativo é o meu marido ter de andar 

sempre para cima e para baixo comigo, para me transportar (E22). No mesmo sentido 

uma aluna refere: Todos entendem o porquê de eu frequentar a USB (E36). 

Parece poder-se afirmar que existe colaboração da família, para que os alunos 

frequentem a USB Também é de referenciar a atitude de aceitação e compreensão da 

família que leva à participação dos séniores na USB e ainda a motivação que é 

transmitida aos netos através da frequência da USB pelos avós.  

Pode-se inferir dos entrevistados, que existe diálogo na família sobre a USB o 

que leva a troca de aprendizagens. Para os alunos, a sua frequência na USB promove 

uma maior satisfação dos netos pela escola. Estes resultados, confirmam assim a 

perspectiva de (Andrade, 2002, p. 63): O sucesso do programa foi atribuído ao uso que 

fazem das competências e das necessidades de cada geração para ir ao encontro das 

necessidades da outra, proporcionando deste modo papéis socialmente significativos 

para ambas. 
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Outro aspecto curioso, que é referenciado pelos alunos, é o seu papel mais activo 

junto da família e ao mesmo tempo sentem que a frequência da USB leva a uma maior 

organização dos alunos na família, como nos foi referenciado por uma aluna, que o 

marido tem de levar e buscar à USB De referenciar que a maioria dos alunos não tem 

carta de condução. 

Os professores consideraram como papel do aluno na família: a satisfação dos 

netos pela escola, troca de aprendizagens (n=2); aceitação, diálogo sobre a escola (n=1). 

Para ilustrar estes indicadores, uma professora disse: Primeiro, trás uma grande 

resposta às necessidades da família, esta animosidade é importante, depois pode haver 

absorção de saberes, que estejam mais avançados, que a família se o idoso possuir 

saberes de alimentação, de cidadania, de saúde, isto pode intervir indirectamente na 

formação da família, até mesmo directamente na família e em especial nos netos, onde 

eles sentem que a avó também estuda, a avó também anda na escola. Nós estamos a 

viver a era do conhecimento, a aprendizagem e o conhecimento estão sempre a ir á 

escola e depois de estar reformado ir á USB é colocar a família nessa aprendizagem 

(PR). 

Uma professora na perspectiva da acção disse: família (aspecto) positivo, os 

netos dizem á avó já sabes fazer isto comparam-se um bocadinho aos netos e vice versa 

e os filhos acham que eles estão mais ocupados e a concretizar as aprendizagens, 

alguns até estão a concretizar sonhos que não tiveram oportunidade de realizar (PC). 

Da interpretação dos professores, parece poder afirmar-se, que o papel dos 

alunos na família reflecte-se nas aprendizagens dos netos, mas também deles próprios. 

Para ilustrar passamos a transcrever o que disse uma professora: o facto de usarem as 

novas tecnologias a comunicação á distância, avós e netos usarem os mesmos códigos e 

as mesmas tecnologias. Ninguém ensina nada a ninguém, os comportamentos imitam-se 

os netos partilham os mesmos conhecimentos, o RVCC, quando o filho ajuda o pai e a 

mãe na aprendizagem e se juntam ao fim de semana a estudar isso tem um impacto, um 

papel profundo na aprendizagem (PR). 

Na perspectiva desta professora, é notória a partilha de conhecimentos na 

família, o que leva a novas aprendizagens dos netos e dos avós. As novas oportunidades 

são interpretadas como tempo para estar com os netos, uma vez que não tiveram tempo 

para os filhos, devido ao trabalho e às aprendizagens que não conseguiram fazer. 
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Também, as novas tecnologias funcionam como factor de aproximação entre gerações. 

Assim como a partilha de conhecimentos se reflecte na aprendizagem intergeracional. 

As directoras consideraram como papel do aluno na família: a informática (n=4); a 

aceitação, troca de aprendizagens (n=3=; a motivação, conhecimento, línguas 

estrangeiras (n=2); e a compreensão, colaboração e participação, incentivo/apoio, 

valorização, envolvimento, actividades, organização, satisfação (n=1). 

A directora da USB relatou: Envolver toda a família, dar a conhecer a 

importância da US e o quanto ela é importante para eles (alunos), envolvendo também 

a família nas actividades da US dando a conhecer o que se faz (DB). Outra directora 

referindo-se às aprendizagens disse: (…) transmitir aos netos conhecimentos e 

motivação para o seu percurso escolar. Em relação à família, existe mesmo um 

enriquecimento de conhecimentos de aceitação, de afectividade, de compreensão de 

ambas as partes, séniores e netos (DN). 

Também, no mesmo sentido, outra directora disse: As aprendizagens em certas 

disciplinas têm, muito a ver com as famílias, a informática, as línguas, alguns séniores 

gostam e querem aprender por causa dos netos (…) é mesmo uma grande 

aprendizagem para todos (DC). 

As directoras das US do distrito confirmaram os resultados obtidos na USB em 

estudo. Podemos inferir que para as directoras o papel do aluno na família é de troca de 

aprendizagens e de conhecimentos. Também a aprendizagem da língua é referenciada 

como processo de ligação aos familiares que estão no estrangeiro. 

Podemos inferir que do papel dos alunos na família ressalta a aceitação, a troca 

de aprendizagens, a valorização, compreensão e colaboração. Mas, o mais curioso é a 

motivação e incentivo dado aos netos pelas aprendizagens que recebem dos avós.  

Na análise dos dados, podemos concluir que o papel dos avós na família 

interfere directamente nos netos, através da troca de aprendizagens, incentivo e apoio à 

escola, diálogo sobre a mesma onde existe participação dos séniores na aprendizagem 

dos netos. Também é de ressaltar a importância da informática e das línguas como 

promotores das relações de aprendizagem e, de facilitarem a comunicação entre avós e 

netos.  

Deste modo, podemos inferir que da triangulação dos dados, o papel do aluno na 

família resulta no interesse dos netos pela escola, troca de aprendizagens, 
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colaboração/participação e aceitação. Todos estes indicadores são referenciados por 

todos os intervenientes em estudo. O que nos leva a poder afirmar que existe uma 

participação activa dos avós na vida dos netos, não só a nível das aprendizagens como 

suporte nas vivências do dia-a-dia. 

 

CAPÍTULO 9  

 

9. A OPINIÃO DOS NETOS 

A análise de conteúdo às entrevistas aos netos, permitiu levantar oito categorias 

que passamos a transcrever: os avós na universidade, as aprendizagens dos avós, 

objectivos da USB, relações na USB, relações avós netos, estatuto dos avós, relações 

intergeracionais, colaboração avós netos. A partir das quais se definiram as respectivas 

subcategorias e indicadores.   

 

9.1 OS AVÓS NA UNIVERSIDADE 

Assim, na categoria os avós na universidade obtiveram-se as seguintes 

subcategorias, que seguidamente serão analisadas: finalidades da USB, características 

específicas da USB, disciplinas marcantes, aspectos positivos e negativos da USB.  

 

9.2 DISCIPLINAS MARCANTES 

 Os netos consideraram como disciplinas marcantes para os avós: a 

informática e o teatro (n=6); cidadania (n=5); poemas, canto coral e todas as disciplinas 

(n=3); pintura (n=2); o inglês, dança, todas as disciplinas, grupo de pertença e troca de 

ideias (n=1).  

Neste sentido uma neta referiu: Escrever poemas, saber coisas novas para o 

futuro, cantar e teatro (N4). Ainda outro neto disse: Teatro conversar com as amigas e 

fazer pintura (N3). Outro neto testemunha: O teatro é o que eu ouço mais, depois é 

informática e cidadania. (N2). Também a neto mais novo disse: Aminha avó gosta mais 

do coro da cidadania e do teatro e das disciplinas todas. (N5). Ainda o neto mais velho 

afirma: Cantar, troca de ideias, pertencer ao grupo de canto coral, ao grupo de teatro, 

aprender computador e a disciplina de cidadania, que se diz fundamental para o seu 
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dia -a -dia (N1). Curioso foi o que nos disse a neta de cinco anos a mais nova de todos 

os netos: Acho que é fazer teatro (N6), este testemunho demonstra que a neta interpreta 

as disciplinas marcantes em função de presenciar a avó a fazer teatro.  

Parece poder-se afirmar, que para os netos as disciplinas que os avós mais 

gostam são a cidadania, desporto, canto coral, teatro e informática. A sua interpretação 

deve-se ao facto de serem as disciplinas em torno das quais existe mais diálogo entre 

avós e netos e ao facto de serem mais ligadas às práticas, daí proporcionarem uma maior 

abertura. Quanto ao teatro e ao canto coral também parece poder-se afirmar que outro 

factor é o facto de os netos presenciarem as suas actuações.  

 Quanto à informática a sua referência tem a ver com a utilidade e a importância 

que atribuem à aprendizagem da informática como podemos constatar.  

Podemos inferir, que para os netos as disciplinas mais marcantes para os avós 

são as relacionadas com a prática e com o envolvimento dos netos nessa mesma prática. 

Por outro lado, a inovação está presente nas mesmas disciplinas, especificando a 

informática e como tal desperta maior interesse para os netos quer para os avós. 

Curioso, não deixa de ser o neto mais velho referenciar como disciplinas 

marcantes a troca de ideias e grupo de pertença, enquanto os netos mais novos 

referenciaram a pintura e os poemas. Deste modo, é de realçar que para os netos mais 

novos as disciplinas que os avós mais gostam são as relacionadas com a prática, para os 

netos mais velhos as disciplinas que os avós mais gostam estão relacionadas com grupo 

de pertença e a utilidade no dia -a -dia dos avós como nos referenciaram. Parece poder-

se inferir que a interpretação que os netos fazem acerca das disciplinas mais marcantes 

para os avós tem a ver com a idade dos netos e com as disciplinas serem mais ou menos 

práticas e com a inovação da própria disciplina como é o caso da informática e da 

cidadania. 

Deste modo, após a análise aos indicadores referenciados pelos netos verifica-se 

como novos indicadores: grupo de pertença, troca de ideias, todas as disciplinas, pintura 

e poemas. Quanto à informática e cidadania foram as mais referenciadas quer pelos 

netos quer pelos avós. 
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9.3 FINALIDADES DA UNIVERSIDADE SÉNIOR  

Os netos consideraram como finalidades da USB: escola para séniores, a 

aprendizagem, o convívio, sair do isolamento e novas oportunidades (n=6); troca e 

aquisição de conhecimentos (n=5); desenvolver capacidades (n=2); informação de 

direitos e deveres, partilha de experiencias ocupação do tempo de forma activa e 

conhecer pessoas novas (n=1). 

 Para ilustrar os indicadores mencionados pelos netos passamos a transcrever o 

que nos disse um neto: A universidade serve para que as pessoas que a frequentam 

aprenderem novas coisas, que não puderam aprender quando eram mais novas (N1). 

Ainda no mesmo sentido um neto afirma: Para aprenderem mais coisas e fazerem troca 

de conhecimentos com as outras pessoas. (N2). Outro neto testemunha: Para fazer 

teatro, para conhecerem mais pessoas novas e aprenderem a viver mais (N3). Ainda a 

neta mais nova acentua: Para aprender teatro, computador, canções e muitas coisas 

(N6). Outra neta refere: A universidade da minha avó serve para as pessoas, como é 

que eu hei-de explicar, para aprenderem o que não aprenderam quando eram mais 

novas (N5). 

A análise dos dados parece permitir afirmar, que os netos consideraram como 

finalidades da USB as novas aprendizagens, novas oportunidades e partilha de 

experiencias o que reforça o que nos foi referenciado pelos avós e restantes 

intervenientes do estudo, com grande clareza. No que se refere às finalidades de 

conhecer pessoas novas e organização do tempo estas só foram referenciadas pelos 

netos e avós. Parece poder-se afirmar que a interpretação dos netos e dos avós está 

relacionada com a sua partilha de vivencias familiares e escolares dado que partilham 

tempos espaços na sua vivencia do dia-a-dia. 

Curioso não deixa de ser, só os netos referenciarem partilha de conhecimentos e 

escola para séniores, quanto á finalidade de ser escola para séniores reforça o que nos 

foi referenciado na subcategoria características da USB No que se refere à finalidade a 

partilha de conhecimentos, parece poder-se afirmar que os netos consideram que os 

avós além de aprenderem também ensinam. O que reforça o que nos foi mencionado 

pelos avós como oportunidade de aprendizagem e de convívio. Deste modo uma neta 

refere: A Universidade é para conviverem uns com os outros, estarem ocupados mais 

com objectivo de não estarem parados em casa (N=4).  
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Foi, no entanto, possível verificar que não se assinalam diferenças na 

interpretação entre os netos e avós, o que pode ser interpretando no sentido de uma 

vivência partilhada entre avós e netos. Deste modo não deixa de ser curioso só os netos 

e os avós referenciarem os indicadores, organização do tempo e conhecer pessoas 

novas. 

Os resultados obtidos perante os netos, vem confirmar os resultados obtidos com 

os restantes intervenientes do estudo, parece poder-se afirmar que a percepção que tem 

das finalidades da USB são muito próximas, onde todas afirmam o convívio, 

socialização, aprendizagem, novas oportunidades e valorização dos alunos. De realçar 

que os indicadores novas oportunidades, aprendizagem e partilha de experiências são 

referenciados por todos os intervenientes no estudo com grande clareza, o que força a 

perspectiva dos avós acerca das finalidades e ainda confirma o que nos referenciaram 

como momentos marcantes pelos avós. Também, é pertinente a interpretação feita pelos 

netos que consideram a universidade como resposta à solidão.  

Deste modo, ”As US representam, uma nova forma de viver e participar” 

(Monteiro & Neto, 2008, p. 51). 

 

9.4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA UNIVERSIDADE 

SÉNIOR 

Os netos consideraram como características da USB: aprender coisas novas, 

convívio, escola, escola segunda oportunidade e aprendizagens (n=2). Estes resultados 

são descritos pelos netos: É uma escola de segunda oportunidade para os idosos ou 

adultos, para aprenderem o que não tiveram oportunidade de aprender. (N2). Outra 

neta afirma: É uma escola para aprenderem lá o que não aprenderam em novos (N4). 

Neste mesmo sentido outro neto refere: É uma escola para as pessoas com mais idade, 

aprenderem coisas novas (N3). Ainda outra neta refere: É um sítio, para as pessoas 

mais idosas aprenderem a conviver umas com as outras (N5). A neta mais nova refere: 

É uma escola onde andam pessoas a fazer coisas lá (N6).   

Da interpretação dos netos ressalta como características da USB escola para 

aprender e conviver, embora os netos referenciem como uma escola de segunda 

oportunidade e para pessoas mais velhas. Deste modo, para os netos a USB é uma 

escola onde os avós têm oportunidade de realizar aprendizagens que não efectuaram 
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quando eram novos, Também referem a USB como segunda oportunidade de 

aprendizagem, para os netos a USB é uma escola com características específicas ou seja 

para séniores e adultos e ainda consideram a USB como escola de segunda 

oportunidade, onde ressalta da sua interpretação que os avós, que não conseguiram 

aprender quando eram da sua idade tem agora oportunidade de aprender e ainda 

consideram que essa aprendizagem é inovadora, considerando que os avós aprendem 

coisas novas.  

Parece poder-se afirmar que para os netos, as características são muito idênticas 

ás dos avós, no que se refere proporcionar aprendizagens. Os netos consideram que a 

USB dá sentido à vida aos avós levando-os à aprendizagem ao convívio e a desabrochar 

capacidades da sua experiencia de vida, proporcionando-lhes ao mesmo tempo novas 

aprendizagens, entre elas o aprender a conviver. 

Da triangulação dos dados ressalta que só os netos consideraram como 

características da USB escola novas oportunidades e aprender coisas novas. Quanto à 

aprendizagem e ao convívio estes indicadores foram também referenciados por todos os 

intervenientes no estudo.  

 

9.5 AS APRENDIZAGENS DOS AVÓS 

A valorização da experiência do sénior e o desenvolvimento de aprendizagens 

levando-os a adquirir mais poder ou capacidades para conduzir o seu futuro e o da 

comunidade.  

Assim, na categoria as aprendizagens dos avós obtiveram-se as seguintes 

subcategorias, que seguidamente serão analisadas: interpretação pessoal das 

aprendizagens, importância da aquisição das aprendizagens.   

 

9.5.1 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DAS APRENDIZAGENS     

Os netos consideraram como interpretação pessoal das aprendizagens dos 

avós: aprendizagem que conseguem fazer (n=5); novas aprendizagens, novos 

conhecimentos, troca de informações (n=4); aprender a fazer (n=3); conciliação com a 

experiencia de vida, preparação, desenvolvimento, histórias de vida (n=2); capacidades 

de adquirir conhecimentos, talentos e ser feliz (n=1). 
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Deste modo, um neto disse: Várias coisas, Aprendeu a ser mais feliz e a viver 

mais saudável e a escrever no computador (N2), outro neto afirma: Desenvolveu mais a 

capacidade de escrita, a representação e a desenvolver as capacidades nas novas 

tecnologias (N1). Ainda na mesma perspectiva, uma neta reforça: Apreendeu que ainda 

tem de conviver com as pessoas e contar as suas histórias de vida, desenvolver a voz, 

não estou a dizer que ela cantava mal, aprender mais (N5). Outro neto testemunha: 

Aprende a fazer pintura com a professora dela e aprende a fazer os trabalhos da 

escola. (N3). A neta mais nova afirma: Aprendeu a escrever, a fazer desenhos, pintura, 

muitas coisas. (N6). Ainda outra neta testemunha: Aprendeu teclado, já sabe escrever 

texto, desenvolveu a capacidade de apreender e da escrita (N4).  

Um primeiro conjunto de elementos que resulta das opiniões emitidas pelos 

netos entrevistados, vai de encontro ao que nos foi transmitido pelos avós, professores e 

directoras, de ressaltar a interpretação dada por um dos netos que atribuiu às 

aprendizagens na USB, ser feliz. 

Deste modo da interpretação dos netos resulta como novos indicadores o 

aprender a fazer, conciliar as aprendizagens com a experiência de vida, ser mais feliz, 

desenvolver talentos e ainda partilhar histórias de vida. Quanto ao indicador preparação 

foi também referenciado pelos avós, o que é demonstrativo que os netos e os avós têm a 

mesma interpretação das aprendizagens como forma de preparação para enfrentar os 

desafios da inovação e do futuro. 

O indicador capacidade de adquirir conhecimentos e as aprendizagens que 

conseguem fazer foram referenciados por todos os intervenientes no estudo. O indicador 

desenvolvimento foi referenciado por netos e professores o que reforça a existência da 

aprendizagem dos avós que leva ao desenvolvimento de capacidades, dado que são os 

netos e professores que mais presenciam a aprendizagem dos avós. 

Esta afirmação confirma assim a posição de (Novo, 2003, p. 579) que nos diz: 

“A forma de escapar à inclusão no grupo dos inúteis é compatibilizar competências 

desenvolvidas no passado com valores actuais de vida e com um sentimento profundo 

de envolvimento na esfera interpessoal”.   

Desta forma, as aprendizagens, respondem às exigências actuais, levando o 

sénior a intervir e a participar na resolução dos seus problemas. 
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As frequências dos respectivos indicadores acabam por realçar as aprendizagens 

como pilar fundamental de resposta às exigências de autonomia e direitos e de resolução 

de problemas, assim como a sua importância na capacitação dos avós levando estes a 

uma maior intervenção e participação.  

Deste modo podemos inferir que as aprendizagens são consideradas como 

estratégias de preparação para novos conhecimentos e para participar e partilhar e 

conviver. E por sua vez a troca de informações e conhecimentos levam ao 

enriquecimento, a resolver problemas com pensamento positivo e a ser feliz.  

     

9.5.2 IMPORTÂNCIA DA AQUISIÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS       

 Os netos consideraram como importância da aquisição de aprendizagens: 

aprendizagem e novas oportunidades (n=2); convívio, partilha com o outro e novas 

tecnologias (n=1). 

Da análise, dos indicadores com maior significado e referenciados pelos netos, 

professores e directores e avós foram: o convívio, partilha com o outro, novas 

oportunidades, aprendizagem. 

Verificando-se, assim, que novas tecnologias só foram referenciadas pelos netos. 

O que é demonstrativo da relevância que atribuem ao facto dos avós saberem manusear 

os computadores. Também parece de acentuar o apontar para a importância do 

desenvolvimento das capacidades dos avós em tecnologias como nos disse o neto mais 

velho: A minha avó anda na universidade para aprender novas coisas e para não estar 

sempre em casa e para se divertir (N1). Outro neto testemunha: porque gosta muito de 

aprender com os colegas e para saber mais (N=3). Neste mesmo sentido um neto 

refere: Para aprender diversas coisas e para saber viver a vida com mais formação 

(N2). A neta mais nova afirma: Porque anda lá, porque gosta, porque aprende lá coisas 

giras (N6). Ainda outra neta refere: A minha avó vai para a escola porque gosta, 

porque faz bem, porque fica mais bem desposta, para aprender as novas tecnologias e 

para conviver com as pessoas (N=5). Curioso é a afirmação desta neta: A minha avó 

anda na universidade para não estar em casa, tem aqui muito trabalho (N=4).  
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Como consequência parece poder-se afirmar, que os netos consideram a 

importância das aprendizagens na universidade para aprender a conviver e a divertir-se, 

para saber viver a vida e para aprender as novas tecnologias e ainda a aprendizagem 

como terapia para os avós e ainda a importância das aprendizagens, que para a neta mais 

nova é a avó aprende coisas giras, para o neto mais velho a importância da 

aprendizagem é interpretada como aprender coisas novas e a uma forma de sair de casa, 

divertir-se e ser feliz. 

Deste modo, podemos inferir que para os netos a aquisição de aprendizagens 

leva ao desenvolvimento das capacidades dos avós e ao mesmo tempo proporciona 

convívio, bem-estar e equilíbrio emocional e leva a aprender as novas tecnologias. De 

ressaltar que as novas tecnologias como importância da aquisição da aprendizagem só 

foi referenciado pelos netos. Embora os restantes intervenientes no estudo 

referenciassem novas oportunidades e inovação. 

 A inovação e as novas aprendizagens referenciadas confirmam assim a posição 

de (Fonseca, 2006, p. 42): “Desenvolver competências que permitam ao indivíduo 

enfrentar com sucesso o dia-a-dia. Isto passa nomeadamente, pela aquisição de novas 

capacidades de realização e o esforço de laços sociais com pessoas que partilham os 

nossos valores, interesses e preocupação”.  

   

9.6 OBJECTIVOS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR 

“Vinde meus amigos, não é demasiado tarde para procurar um mundo mais 

novo. Ponde-vos ao largo, e bem firmes a fim de dominar as águas fundas, pois o meu 

objectivo é navegar para além do sol-posto e dos banhos de todas as estrelas ocidentais, 

até eu morre… Não somos agora essa força que nos velhos tempos havia terra e céu; 

isso que somos, somos. Um temperamento igual de corações heróicos, tornadas fracas 

pelo tempo e pelo destino, mas fortes na vontade para lutar, procurar, encontrar e não 

ceder” (Handi, 1995, p. 23).  

Impõe-se uma mudança de atitude perante a valorização e tratamento dos 

séniores para acabar com as conotações negativas e assumir novos enfoques 

participativos. Deste modo, iremos interpretar o que pensam os netos acerca dos 

objectivos da USB. 
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Assim na categoria os objectivos da USB obtiveram-se as seguintes 

subcategorias, que seguidamente serão analisadas: interpretação pessoal dos objectivos, 

articulação dos objectivos e desenvolvimento pessoal, articulação dos objectivos da 

USB e vivência do dia-a-dia e interpretação pessoal da dinâmica de trabalho. 

 

9.7 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DOS OBJECTIVOS DA 

UNIVERSIDADE SÉNIOR  

“A educação constitui um factor de condução a uma maior participação das 

pessoas no mundo” (Freire, 1997, p. 12). 

Os netos consideraram como objectivos da US: as aprendizagens, (n=6); 

vivenciar (n=5); sair do isolamento, novos conhecimentos, oportunidade, 

responsabilidade, aquisição de aprendizagens, resolução de problemas, abertura ao 

mundo (n=3); ajuda pessoal e sobreviver (n=2). 

Parece poder-se afirmar que os resultados vão de encontro à perspectiva de que 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si 

mediatizando pelo mundo” (Freire, 2003, p. 78) Deste modo podemos inferir que o 

objectivo da USB é proporcionar novos vínculos tão necessários numa etapa assinalada 

pelas perdas e ajudar a desenvolver estratégias que permitam aos séniores adaptar-se a 

um meio e a um tempo em constante mudança. 

Agora vejamos os testemunhos dos netos sobre os objectivos da USB: 

Conhecerem mais pessoas novas e aprenderem a viver mais (N3). Outra neta refere: A 

US é para conviverem uns com os outros, estarem ocupados, mais com o objectivo de 

não estarem parados em casa (N4). Um outro neto salienta: para aprender mais coisas 

e fazerem troca de conhecimentos com as outras pessoas (N2). Ainda outra neta refere: 

Desenvolver a escrita e o canto (N5). 

Para os netos são objectivos da USB a aprendizagem, o convívio, aprender a 

viver mais e responder à oportunidade que não tiveram quando eram novos, e ainda 

como oportunidade de sair de casa e fazer troca de conhecimentos. E desenvolver a 

escrita e o canto como nos referiu uma neta, de referenciar que o nível de escolaridade 

dos avós é muito baixo, dai os netos referenciarem a necessidade de os avós 

desenvolverem a escrita, deste modo parece poder-se inferir que os netos tem 
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conhecimento da realidade dos avós. Também é curioso os netos ter referenciado como 

objectivo da USB os avós conhecerem pessoas mais novas, o que é revelador da 

importância que atribuem à relação dos avós com os professores e às vivências que a 

USB lhes proporciona com pessoas mais novas.    

Pela análise dos dados, podemos inferir que os netos também consideram 

objectivos transversais da USB: as aprendizagens e a aquisição de competências, sair do 

isolamento, convívio e o incentivo. Esta percepção acerca dos objectivos confirma a 

interpretação já efectuada acerca das finalidades da US assim como na importância da 

aquisição de aprendizagens. 

De salientar os indicadores sobreviver e conhecer pessoas novas referenciados 

só pelos netos, o que demonstra que a sua interpretação tem por base a acção vivenciada 

com os avós. 

 De referenciar que foi nesta subcategoria que as directoras referenciaram como 

objectivo da USB as relações intergeracionais, que por sua vez nos levou à realização 

do estudo junto dos netos. Parece que também os netos reforçam a perspectiva das 

directoras, referente às relações intergeracionais, quando afirmaram como objectivo da 

USB conhecer pessoas novas e fazerem troca de conhecimentos. 

 

9.8 ARTICULAÇÃO ENTRE OBJECTIVOS DA UNIVERSIDADE 

SÉNIOR E DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

“O que é o envelhecimento activo? É o processo de optimizar as oportunidades 

de saúde e participação e de segurança, para que se possa aumentar a qualidade de vida 

das pessoas, à medida que envelhecem” (Kalache, 2009, p. 216). 

 Os netos consideraram como articulação dos objectivos da US com o seu 

desenvolvimento pessoal dos avós: aprendizagem leva à mudança, actividades, novas 

oportunidades (n=2); activos, ir à luta por direitos (n=1). 

.Para ilustrar passamos a descrever o que nos disse uma neta: Aprendeu coisas 

novas, conhecimentos novos e troca de informações e conhecimentos (N4). 

De salientar, que os netos atribuem o desenvolvimento pessoal dos avós à troca 

de informações que estes realizam com os pares e à informática como nos disse outro 

neto: Aprendeu a viver melhor, aprendeu a fazer pintura, aprendeu a trabalhar no 

computador, aprendeu a fazer teatro (N2).  
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A neta mais nova refere: Aprendeu computadores, aprende sozinha e com elas 

(colegas).Faz trabalhos (N6). Neste mesmo sentido o neto mais velho disse: Sabe 

bastante de teatro e escrever poemas, os poemas são feitos por ela, que se inspira na 

realidade e vai à luta por direitos (N1). De ressaltar que os netos reconhecem que os 

avós fazem aprendizagens, que por sua vez se manifestam na sua forma de viver e na 

concretização de actividades. Deste modo parece poder-se afirmar que para os netos os 

objectivos da USB se concretizam-se na articulação com o desenvolvimento pessoal e 

reforçam as finalidades da USB, levando à própria aprendizagem dos alunos. 

Da interpretação dos netos verifica-se a confirmação do que nos foi transmitido 

pelos avós professores e directoras, embora os netos considerem o desenvolvimento 

pessoal é baseado na prática do dia-a-dia muito centrado na aprendizagem das novas 

tecnologias e nas novas oportunidades para viver melhor nem que seja necessário lutar 

pelos seus direitos, aprendendo a viver e adquirindo conhecimentos para poderem 

sobreviver.  

 

9.9 ARTICULAÇÃO DOS OBJECTIVOS COM A VIVÊNCIA 

QUOTIDIANA 

“As dinâmicas de funcionamento social (…) criam novas oportunidades e 

trajectórias de desenvolvimento pessoal” (Fonseca, 2006, p. 36). 

Desta forma iremos descrever como os alunos da USB perspectivam a 

articulação dos objectivos da USB com a vivência do dia-a-dia. 

Os netos consideraram como articulação dos objectivos vivência do dia-a-dia: 

as actividades, aprendizagem leva à mudança e novas oportunidades (n=2);activo, ir à 

luta por direitos (n=1). 

Para ilustrar a interpretação feita pelos netos, passamos a transcrever o que nos 

disse um neto acerca do dia-a-dia com a avó: Falamos das nossas escolas, do que 

aprendemos de novo e dos nossos conhecimentos sobre alimentação, cidadania e dos 

bons comportamentos (N5). O neto mais velho refere: Nós falamos das várias 

aprendizagens, nas diferentes disciplinas, e da avó ir à luta por direitos (N1). Curioso é 

o que nos diz a neta mais nova: Falamos inglês, coisas das nossas escolas e de 

trabalhos giros que eu faço (N6). 
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Dos intervenientes no estudo podemos inferir que existe articulação entre os 

objectivos da USB e a vivência dos netos com os avós no dia-a-dia, podendo conduzir a 

novas oportunidades de aprendizagem de conhecimentos, levando à valorização pessoal 

e restruturação dos tempos livres, á participação e ao enriquecimento das relações 

proporcionando aprendizagens entre avós e netos. 

Também nos Estatutos da instituição está contemplada a articulação dos 

objectivos com a vivência do dia-a-dia dos séniores, onde se lê: “Promover um 

envelhecimento activo e a formação/aprendizagem dos cidadãos ao longo da vida, quer 

ao nível básico como superior” (Art.2º). Desta forma, da análise documental constata-se 

a referência aos objectivos na vivência do dia-a-dia, o que nos leva a inferir que a nível 

organizacional e legislativo a articulação dos objectivos com a vivência do dia-a-dia 

está contemplada.     

Da triangulação dos dados obtidos junto dos avós, professores, directoras e netos 

podemos inferir, que todos consideraram como articulação dos objectivos na vivência 

do dia-a-dia a aprendizagem, a realização pessoal, mais conhecimento, aprender a viver 

com o outro e ainda mais enriquecimento pessoal. Como novos indicadores só 

referenciados pelos netos temos ir á luta por direitos, mudança e ainda novas 

oportunidades. 

 

9.10 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DA DINÂMICA DE TRABALHO 

DA UNIVERSIDADE SÉNIOR  

Os netos consideraram como dinâmica de trabalho da USB: computadores 

(n=6); teatro (n=5); novas aprendizagens (n=4); pintura, aulas, convívio, partilha e 

novas oportunidades (n=3); troca de informações, visitas de estudo (n=2); ginástica, 

poemas (n=1). 

Desta forma a neta mais nova disse: Estou a pensar, acho que é conversar com 

os amigos (N6). Outro neto afirma: cantar, pinturas, teatro, aprende coisas novas 

importantes (N3). Ainda outro neto refere: coro, teatro, computadores, troca opiniões 

com os colegas (N2). Da interpretação feita pelos netos podemos inferir que a dinâmica 

da USB está associada às aprendizagens que os avós realizam e essa aprendizagem tem 

a ver com a parte prática, teatro, computadores, pintura, ginástica, visitas de estudo. 
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A confirmar está o testemunho do neto mais velho: Ensaia novas músicas e 

pessoas para os teatros e vai às aulas que lhe interessam e onde aprende coisas 

importantes (N1). 

Da interpretação da dinâmica de trabalho da universidade os netos revelaram 

novos indicadores que passamos a referenciar: as novas aprendizagens, troca de 

informações, computadores, teatro, pintura, poemas e ginástica. Também, referenciaram 

visitas de estudo, aulas, partilha, convívio, assim como os avós. Parece poder-se inferir 

que para os netos é importante o conteúdo de cada aula dai mencionarem a acção 

executada nas aulas e no caso da aula de informática referenciarem os computadores. 

Apôs esta evidencia consideramos como novos indicadores, da interpretação dos dados 

dos netos, a troca de informações e novas oportunidades o que reforça a sua 

interpretação acerca das finalidades e dos objectivos da USB. 

É curioso o factos dos netos referenciarem o indicador novas oportunidades, o 

qual também tinha sido referenciado pelos avós e professores. Deste modo os netos 

interpretam na perspectiva da acção, do saber fazer, saber aprender, assim como, numa 

perspectiva de novas oportunidades, novos conhecimentos o que confirma a 

interpretação dos avós e dos professores. 

  

9.11 RELAÇÃO AVÓS/NETOS/UNIVERSIDADE SÉNIOR 

O sénior: como um livro aberto com que os mais novos podem aprender, contém 

muita sabedoria: há que saber e querer abrir o livro; há que saber folheá-lo; há que ter 

oportunidades para estabelecer a ponte entre dois mundos que ao relacionarem-se não se 

opõem, mas completam-se.    

As relações intergeracionais e particularmente as relações que os netos 

estabelecem com seus avós enriquecem as aprendizagens de ambos. 

O que é ser uma avó para uma criança de oito anos.   

“Uma Avó é uma mulher que não tem filhos; por isso gosta dos filhos dos 

outros. 

As Avós não têm nada que fazer, é só estarem ali. 

Quando nos levam a passear, andam devagar e não pisam as folhas bonitas nem 

as lagartas. 
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Nunca dizem: despacha-te. 

Normalmente são gordas, mas, mesmo assim, conseguem atar-nos os sapatos. 

Sabem sempre que a gente quer mais uma fatia de bolo, ou uma fatia maior. 

Uma avó de verdade nunca bate numa criança; zanga-se, mas a rir. 

As avós usam óculos e às vezes até conseguem tirar os dentes. 

Quando nos lêem histórias nunca saltam bocados e não se importam de contar a 

mesma história várias vezes. As Avós são as únicas pessoas que têm sempre tempo. 

Toda a gente deve fazer o possível por ter uma Avó, sobretudo se não tiver 

televisão” (Enfants Partout, citado em Academia Portuguesa de Voluntariado e 

Cooperação, como citado em Lima, 2008, p. 68).   

 

9.11.1  PERCEPÇÃO DOS NETOS SOBRE AS RELAÇÕES NA 

UNIVERSIDADE SÉNIOR    

Assim na categoria relação avós netos US obtiveram-se as seguintes 

subcategorias que seguidamente serão analisadas: articulação com os avós na vivência 

do dia-a-dia, interpretação das relações na USB, interpretação pessoal das relações 

interpessoais, articulação das relações interpessoais com a aprendizagem pessoal. 

  

9.11.2  ARTICULAÇÃO COM AVÓS NA VIVÊNCIA DO 

QUOTIDIANO 

“Transferências intergeracionais enquanto elemento vital do relacionamento 

intregeracional” (Attias-Donfut et al. 2005, como citados em Hoof, 2009, p.252). 

“Uma instituição educativa que se ocupa de pessoas, a parte dos actores é 

determinante porque a natureza do trabalho supõe a parte das decisões é formada ao 

vivo e no terreno por profissionais suficientemente qualificados e autónomos para fazer 

face à situação” (Perrenoud, 1994, p. 54).  

 

Desta forma, iremos descrever como os netos perspectivam a articulação com os 

avós na vivência do dia-a-dia, onde obtivemos os seguintes indicadores: 
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Os netos consideraram como articulação com os avós na vivência do dia-a-

dia: a partilha de informação (n=2); troca de ideias e sugestões, os conteúdos das aulas 

e abertura (n=1).  

 Ao questionarmos os netos acerca do seu dia-a-dia com os avós, estes referiram: 

Está sempre a avisar-me em relação aos colegas com quem eu ando. Avisa-me e conta-

me experiências vividas (N1). Outro neto refere: Boa (relação), podia ser pior, damo-

nos bem, gostamos um do outro e estamos preocupados com o futuro (N2).Ainda outra 

neta refere: Sim, ajuda sempre nos trabalhos de casa e não só nos trabalhos de casa, 

em algum trabalho que temos para fazer (N5). Outra neta testemunha: Ajuda-me a 

crescer e a aprender coisas novas (N4).  

Parece poder-se afirmar, que para os netos a articulação com os avós se 

concretiza através da abertura entre ambos, onde os conteúdos das aulas leva ao diálogo 

o qual resulta em partilha de informações, troca de ideias, sugestões e em 

recomendações e avisos. Quanto à partilha é de realçar uma preocupação de ambos com 

o futuro. Os netos também consideram que da articulação com os avós, resulta na 

realização dos trabalhos de casa e em novas aprendizagens, que por sua vez contribuem 

para o seu crescimento pessoal ao aprenderem coisas novas, com os avós. 

É curioso, os netos referenciarem a abertura que mantem com os avós, que por 

sua vez leva os avós a partilhar a sua experiencia de vida como modelo de aviso. 

     

9.11.3  INTERPRETAÇÃO DAS RELAÇÕES NA 

UNIVERSIDADE SÉNIOR 

As transformações aceleradas que marcam o nosso tempo, levam a um repensar 

da filosofia das instituições, passando estas a ser encaradas como “construções sociais e 

não como entidades naturais (…) que existem para lá da acção humana” (Barroso, 1997, 

p. 71). 

Os netos consideraram como interpretação das relações na US: a assiduidade 

(n=5); gosto de aprender (n=4); felicidade (n=1). 

Neste sentido, um dos netos disse-nos: Gosta muito. Ela vai sempre para a 

escola muito feliz (N3). Ainda outro: Gosta muito, tenta nunca faltar, está sempre a 

pedir ao meu avô para a levar, e não vai atrasada (N5). Outro neto reforçou: Adora 
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andar na universidade e só falta quando tem de ficar com a Margarida, acho que só 

falta nesses dias (N4).  

Parece poder-se inferir que para os netos, nunca faltar às aulas, o gosto em 

frequentar a USB e a felicidade são a interpretação que estes fazem das relações que os 

avós estabelecem na USB. 

Desta forma os netos referem-se às relações dos avós na USB, através do 

interesse que estes manifestam em frequentar a USB e pela felicidade que demonstram 

em frequentar e ainda pela assiduidade às aulas. 

De realçar que a interpretação dos netos é baseada na observação das atitudes 

dos avós no seu dia-a-dia em demonstrar interesse em ir à USB A interpretação dos 

avós professores e directoras baseia-se na interpretação observada nas vivências na 

própria USB ou seja nas relações em concreto. Dai a interpretação diferenciada dos 

netos em relação á interpretação dos avós, professores e directoras. Assim da 

interpretação dos netos surgem como novos indicadores a assiduidade, o gosto em 

aprender e a felicidade. O que vai de encontro ao estudo de Fonseca, que nos diz” a 

manutenção de um sentido de continuidade de envolvimento na vida e a aposta no 

estabelecimento de relações com os outros e na realização de actividades que 

proporcionam bem-estar, surgem como estratégias adequadas para garantir uma efectiva 

satisfação de vida para além da reforma” (Fonseca, 2006, p. 149).   

 

9.11.4  INTERPRETAÇÃO PESSOAL DAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS  

“Não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos, há homens que em 

comunhão, buscam saber mais” (Freire, 2005, p. 93). 

0s netos consideraram como interpretação pessoal das relações interpessoais: a 

aprendizagem, influência (n=5); experiências (n=4); enriquecimento, conhecimento, 

contributo de competências, mudança e partilha (n=3);sugestões, opiniões, inovação e 

prática (n=2); estímulo (n=1). 

De facto os netos afirmam: Acho que influência, porque, a pouco e pouco de 

estar com ela, vou mudando um pouco, mas vou para melhor, aprendo muito, até 

porque já me tornei mais comunicativo (N2). Outro neto disse: Influencia mais na 
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escola, porque aprendemos sempre (N4). A neta mais nova testemunha: Acho que sim, 

porque é muito importante, a minha avó sabe muito (N6).No mesmo sentido 

testemunha o neto mais velho: Influencia sim, mais na escola, porque apoia-me e 

trocamos ideias (….).Sim principalmente quando falamos da escola dela e da escola 

onde ela anda (N1).  

 Os testemunhos dos netos vão de encontro à afirmação de, ”A transmissão do 

património cultural vivo representa a melhor herança, que os jovens podem receber dos 

idosos. De todas as maneiras de ceder a herança, a mais humana é a educação que se dá 

por meio do diálogo quotidiano e libertador” (Cabornero & Limón, 2004, p.112).  

Não podemos deixar de realçar a determinação dos netos, em afirmar que as 

relações interpessoais que estabelecem com os avós influenciam os seus 

comportamentos e a própria aprendizagem, afirmando que as interacções levam à 

mudança e favorecem a sua comunicação. Curioso é o neto mais velho referir que 

influencia na escola quando falam dos tempos da escola da avó e da USB. Dos dados 

das entrevistas parece poder-se afirmar que a percepção que têm das relações 

interpessoais é muito próxima, onde todos afirmam influência, partilha e aprendizagem. 

Embora seja de realçar que o indicador mudança, é só referenciado pelos netos e 

professores, pois ambos sentem a mudança como influência das relações interpessoais, 

o que nos leva a inferir que para os alunos, netos e professores a mudança é sinónimo de 

aprendizagem. Também é de ressaltar os netos considerarem que através das relações 

com os avós se tornam mais comunicativos. 

 

9.11.5  ARTICULAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

COM A APRENDIZAGEM PESSOAL 

Os netos consideraram como articulação das relações interpessoais com a 

aprendizagem pessoal: o fortalecimento da aprendizagem (n= 5); troca de informações 

e opiniões, aprender a comunicar, aumento do conhecimento, mais participação, escola 

(n=4); computadores, desenvolvimento de capacidades (n=3); relacionamento, favorece 

o enriquecimento, cidadania (n=2); estimula a preparação para o futuro, troca de 

aprendizagem, felicidade, saudável e concursos (n=1). 

Os netos consideram que existe articulação entre as relações interpessoais e a 

própria aprendizagem, levando assim ao fortalecimento das aprendizagens, a um maior 
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conhecimento, ao desenvolvimento de capacidades e a uma melhor comunicação, que 

por sua vez resulta em cidadania, preparação para o futuro, felicidade e ser saudável. 

Em relação articulação das relações interpessoais entre avós e netos. Deste modo 

passamos a descrever os testemunhos dos netos: Sim, tem relação com a minha escola, 

ela está sempre a querer saber como vai a minha escola e a dizer-me coisas para eu 

saber mais (N3). Outro neto disse: Sim, porque fico a saber muita coisa com a minha 

avó, ela sabe muita coisa e gosta que eu aprenda para ser um homem no futuro (N2). 

Ainda um dos netos entrevistados testemunhou: Sim, influencia a aprendizagem, a 

minha e a dela. Ela anda na escola e eu também ando, aprendemos uns com os outros 

(N5). Curioso é o que nos afirma a neta mais nova: Sim, influencia e com a minha mana 

ela ajuda (N6). De referir que esta neta tem cinco anos e a irmã tem dois anos, dai 

considerar a ajuda mais com a irmã embora considere que influencia.  

Podemos inferir que as relações entre avós e netos proporcionam diálogo sobre 

as escolas, que por sua vez influencia as aprendizagens e proporciona troca de 

aprendizagem e partilha de vivências e que na perspectiva dos netos serve de estímulo 

na preparação para o futuro. Deste modo podemos considerar “As transferências 

intergeracionais enquanto elemento vital do relacionamento intergeracional” (Hoff, 

2009, p. 252). Também as relações entre avós e netos favorecem a cidadania, a 

felicidade de ambos e a ser saudável. 

 

9.12  PERCEPÇÃO DO PAPEL DOS AVÓS 

  Na categoria percepção do estatuto dos avós obtivemos as seguintes 

subcategorias: interpretação pessoal do papel dos avós, o papel dos avós com os 

colegas, aspectos positivos e negativos em relação à USB, interpretação do papel dos 

avós na relação com os colegas, o papel dos avós na comunidade, interpretação do papel 

dos avós na família. 

 

9.12.1 INTERPRETAÇÃO PESSOAL DO PAPEL DOS AVÓS 

Os netos consideraram como interpretação pessoal do papel dos avós: a 

amizade (n=6); aprendizagens, ensinar (n=3); questionar e valorizar (n=2); convívio e 

tecnologias (n=1).  
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Deste modo, um neto testemunha: Sim influencia, na escola, nas actividades 

desportivas e na música e dá a sua opinião sobre as coisas. (…) Ajuda sempre nos 

trabalhos de casa e não só, ajuda também em alguns trabalhos que temos para fazer 

(N5). Ainda outro neto reforça: Aprendo muitas coisas com ela. Ela ensina-me coisas 

(n=3). Também neta mais nova disse: Ajuda-me nos trabalhos e a fazer bolos (N6). 

Ainda outro neto: Sim, às vezes fazemos perguntas uns aos outros, se um sabe 

estamos a competir um com o outro e organizamos concursos, trocamos informações 

sobre os mesmos saberes e a avó mostra-me as medalhas que recebe na US (N2). 

Como se pode inferir, que o apelo à participação ultrapassa a própria USB, o 

espírito de entreajuda è vivenciado entre avós e netos. 

Parece poder afirmar-se que, da interpretação feita pelos netos ressalta como 

papel dos avós, a colaboração nas aprendizagens e essa colaboração assenta em 

manifestações de amizade, de valorização e de convívio e ainda baseada no 

questionamento entre avós e netos. Parece poder-se inferir que é através da forma de 

estar e partilhar dos avós, que os netos percepcionam o papel dos avós. Conclusões 

idênticas a estas foram obtidas pelo estudo realizado por Stella, sobre as relações 

intergeracionais, onde se pode ler “Quanto às expectativas que os jovens têm 

relativamente aos papéis que os avós podem desempenhar para com os netos, constata-

se que os inquiridos indicam grande concordância com itens que descrevem os avós 

como aqueles que dão amor, ajudam e confortam os netos, que têm autoridade 

importante numa família, que são importantes para os netos e que transmitem valores e 

tradições” (Stella, 2010, p. 228). 

   

9.12.2  O PAPEL DOS AVÓS COM OS COLEGAS  

Os netos consideraram que o papel dos avós com os colegas: a amizade (n=6); a 

aprendizagem (n=5), ensinar (n=3); questiona, valorização (n=2); camaradagem, 

convívio e tecnologias (n=1). 

Para ilustrar a interpretação feita pelos netos, transcrevemos o que nos disse uma 

neta: Aprende com elas (colegas) e sozinha (N6). 

Outra neta refere: A minha avó aprendeu e também ensinou os colegas (N4). 

Ainda outra neta testemunha: Tem muitas colegas e amigas e é delegada de turma (…) 

Aprende com elas e também ensina (N5).Curioso é o testemunho do neto mais velho: 
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Aprende sempre (N1).A neta mais nova refere: Acho que sim. Aprende com elas e 

sozinha (N6). 

Para os netos existe aprendizagem entre pares ou seja existe aprendizagens entre 

os avós. Da análise dos indicadores enunciados pelos netos resulta a confirmação da 

interpretação dada por todos os intervenientes no estudo no que se refere à 

camaradagem e aprendizagem. Ainda quanto ao papel dos avós com os colegas, os 

netos referenciam, questionar e convívio, o que foi referenciado também pelos avós. 

Da interpretação dos netos referente ao papel dos avós para com os colegas é de 

salientar que só estes referenciam os indicadores ensinar e novas tecnologias o que nos 

leva a inferir que para os netos os avós aprendem na USB mas também ensinam e que 

aprendizagem ocorre entre pares. Podemos inferir, que ocorre uma aprendizagem 

interactiva, em que existe realização pessoal e participação social e educativa dos 

séniores. 

 

9.12.3  ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS EM RELAÇÃO 

À UNIVERSIDADE SÉNIOR 

Os netos consideraram como aspectos positivos e negativos em relação à US: 

sentir-se activo (n=2); partilha e troca de experiências, amizade, diversão, 

envolvimento, aprendizagem, empenho e sentir-se bem (n=1). 

Uma neta disse: A US é positiva para a minha avó, porque ela gosta de andar 

lá, porque aprende e ensina coisas que as outras pessoas não sabem e vai a visitas de 

estudo, uma vez até lá fui ao planetário, a Mafra, à Aldeia do Sobreiro e já foram aos 

Açores (N5). Também um neto disse: positiva, para ela ter escola e aprender coisas 

que se tinha esquecido (N3). Ainda outra neta refere: A US é positiva, então, porque lá 

diverte-se, empenha-se e envolve-se, faz amigos e aprende (N4). Outro neto disse: É 

positiva porque se ela gosta e aprende coisa é útil para a sua vida (N2). 

 O neto mais velho refere: Positiva, superpositiva e diverte-se, faz amigas e 

aprende (N1). A neta mais nova testemunha: acho que é boa e tem festas, a escola tem 

muitos computadores (N6). 

Da análise dos resultados parece poder-se afirmar que todos os netos sentem a 

USB como positiva para os avós, nenhum deles referiu aspectos negativos. Enquanto a 

neta mais nova referencia as festas e o material informático o neto mais velho referencia 
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a aprendizagem, amizade e a diversão que proporciona. Desta forma, a análise dos 

dados parece permitir afirmar que a interpretação dos netos acerca dos aspectos 

positivos depende da sua da sua própria faixa etária. Enquanto os netos mais novos 

referenciam aspectos materiais os mais velhos referenciam aspectos relacionais e de 

resultados para os avós. 

Parece poder-se afirmar que os aspectos positivos para os netos são: a 

aprendizagem, a partilha de experiencias, o sentirem-se bem, activos, o envolvimento, a 

amizade, a diversão e o empenho. Estes resultados confirmam assim a perspectiva de 

(Monteiro & Neto, 2008, p. 52): “As US promovem a consciencialização de um maior 

controlo do seu conhecimento e dos seus pensamentos assim como uma maior 

consciencialização social e emancipatória, pois desenvolvem competências para a 

cidadania.” 

Da triangulação dos dados com os outros intervenientes no estudo ressalta como 

novos indicadores, só referenciados pelos netos a amizade a diversão e o empenho. 

Curioso foi o indicador sentir-se bem ser só referenciado pelos netos e avós, o que 

parece ser demostrativo da concretização dos aspectos positivos na prática vivenciada 

por ambos no seu dia-a-dia. Quanto à partilha, troca de experiencias e sentirem-se 

activos, referenciados pelos netos, também referenciados pelos avós e professores, o que 

demonstra coerência na interpretação. Não podemos deixar de realçar a determinação 

dos netos em afirmar como aspecto positivo da USB o envolvimento dos avós o que é 

partilhado pelos professores e directoras. 

Também parece poder-se afirmar, que os aspectos positivos referenciados pelos 

intervenientes no estudo estão relacionados com a subcategoria da interpretação dos 

objectivos da USB.  

Parece poder-se inferir que as novas tecnologias são referenciadas pelos netos 

como parte integrante quer nas aprendizagens quer nas relações dado que já foram 

referenciadas nas subcategorias de disciplina marcante, importantes na aquisição de 

aprendizagens e na interpretação da dinâmica de trabalho. 
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9.12.4  INTERPRETAÇÃO DO PAPEL DOS AVÓS NA 

RELAÇÃO COM OS COLEGAS  

A USB ao assumir-se como um espaço que proporciona benefícios aos séniores 

através das relações, onde os alunos interagem, sentem-se integrados e partem á 

descoberta do outro através do diálogo. 

Os netos consideraram como papel dos avós na relação com os colegas: aprender 

(n=6); dialogo, interesse pela escola, ensinar (n=3); evitar e isolamento, cultivar-se 

mais, motivação (n=1). 

Como nos diz uma neta: aprende com elas e sozinha (N6). Um neto disse: 

aprende com elas e ensinou a fazer teatro às colegas (N2). A confirmar está o 

testemunho do neto mais velho: Sim aprende sempre com os colegas (N1).Ainda outra 

neta reforça: A minha avó aprendeu e também ensinou os colegas (N4).    

Podemos inferir, que os netos interpretam as relações dos avós com os colegas, 

como aquisição de aprendizagem, esta interpretação é referenciada por todos os netos. 

Não deixa de ser curioso o indicador ensinar ser referenciado pelos netos, o que nos leva 

a inferir que, para os netos nas relações dos avós com os colegas existe troca de 

aprendizagens. 

 Desta forma pode-se afirmar que as relações entre colegas da USB promovem a 

troca de informações, o diálogo e levam os séniores a sair do isolamento. Já a motivação 

e a partilha levam há troca de aprendizagens que conduz ao enriquecimento das 

mesmas.  

 

9.12.5  O PAPEL DOS AVÓS NA COMUNIDADE   

      Os netos consideraram como o papel dos avós na comunidade: 

relações/intercâmbio (n=8); o reconhecimento, útil á comunidade (n=6); a participação, 

abertura (n=4); as vivências, enriquecimentos de capacidades, dinamismo, interpretação 

e aceitação (n=2). 

 Uma neta disse: A minha avó até foi à minha turma cantar a canção dos 

moinhos feita por ela. Às vezes á convites da escola, para ela ir lá à festa dos finalistas. 

Nesta feira do livro estava lá a avó a cantar com as colegas da escola dela (N5). 
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Deste modo ”Há um interesse numa grande variedade de actividades, quer 

actividades de aprendizagem, quer actividades de índole socialmente interactiva, mas, 

para se compreender o contributo a nível individual e na comunidade, é necessário o 

desenvolvimento de competências proporcionado pela aprendizagem em idade avançada 

e ao longo da vida” (Leeson, 2009, p. 280). 

Podemos inferir que, existe participação dos avós na comunidade, levando-os à 

escola dos netos, na partilha de aprendizagens e ao mesmo tempo estabelecendo 

relações de proximidade e de valorização pessoal dos avós. 

Da triangulação dos dados ressalta, de todos os entrevistados, a importância das 

relações de abertura com a comunidade, o intercâmbio que se realiza, o reconhecimento 

para ambas as partes, assim como os alunos sentirem-se úteis na comunidade. O 

enriquecimento das capacidades dos alunos trás benefícios para ambas as partes, 

levando a uma maior participação. Deste modo a participação na comunidade leva ao 

dinamismo e ao reconhecimento dos alunos promovendo a sua participação. De destacar 

a auto-estima, motivação e aprendizagens que provoca nos netos o intercâmbio com os 

avós na sua escola.  

 

9.12.6  INTERPRETAÇÃO DO PAPEL DOS AVÓS NA FAMÍLIA 

O apoio intergeracional à família corresponde a um intercâmbio de diferentes 

recursos entre gerações mais velhas e mais novas. 

Os netos consideraram como papel dos avós na família: a troca de 

aprendizagem (n=6); o diálogo sobre a escola, participação/colaboração (n=5); a 

comunicação (n=4); a satisfação dos netos pela escola, incentivo/apoio e valorização 

(n=3); a compreensão, aceitação, empenho, colaboração, participação, castigo, 

motivação, coragem, informação, informática e enriquecimento do conhecimento (n=2); 

a inovação, felicidade, tirar dúvidas e organização (n=1). 

Da análise das entrevistas, parece poder-se afirmar que existe colaboração da 

família para que os alunos frequentem a USB. Também é de referenciar a atitude de 

aceitação e compreensão da família que leva à participação dos séniores na USB. E 

ainda a motivação que é transmitida aos netos através da frequência da USB pelos avós.  
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Podemos inferir que do papel dos avós na família ressalta a aceitação, a troca de 

aprendizagens, a valorização, compreensão e colaboração. Mas, o mais curioso é a 

motivação e incentivo dado aos netos pelas aprendizagens que recebem dos avós.  

Estes resultados são relatados por alguns netos: (…) apoia quando eu não sei 

fazer e ensina-me (N3). Uma neta refere: Ela (avó) gosta muito que eu aprenda, ela 

gosta muito, o que eu mais gosto é de trabalhos difíceis, porque para mim são fáceis, 

porque eu sei faze-los (N6). Ainda outra neta: A minha avó dá-me coragem e motivação 

para estudar, faz sentir-nos felizes e importantes (N4). Ainda outra neta: Incentiva 

também, não muito á base das coisas electrónicas, não é só telefones, televisão e 

computadores (N5). Curioso é o testemunho do neto mais velho: aprendo muito, com a 

minha avó. Porque ela é uma pessoa mais velha, sebe mais da vida do que eu. Tem 

experiências positivas e negativas, mas nós aprendemos também com as negativas. (…) 

A mim não me ajuda nos trabalhos de casa, só quando eu era mais novo. ( …) incentiva 

a escola, está sempre a dizer estuda Paulinho (N1).   

Na análise dos dados, podemos concluir que o papel dos avós na família 

interfere directamente nos netos, através da troca de aprendizagens, incentivo e apoio à 

escola, diálogo sobre a mesma onde existe participação dos séniores na aprendizagem 

dos netos. Também é de ressaltar a importância da informática e das línguas como 

promotores das relações de aprendizagem e de facilitarem a comunicação entre avós e 

netos.  

Deste modo, podemos inferir que o papel dos avós na família resulta no interesse 

dos netos pela escola, troca de aprendizagens, colaboração/participação e aceitação. 

Todos estes indicadores são referenciados por todos os intervenientes do estudo. 

Curioso, é a utilização dos indicadores: inovação, castigo, coragem, felicidade, 

valorização e informática, só referenciados pelos netos, o que nos leva a poder afirmar 

que existe uma participação activa dos avós na vida dos netos, não só a nível das 

aprendizagens como suporte nas vivências do dia-a-dia. 

O que leva a considerar a importância das medidas contextuais, tais como: 

“Evitar o isolamento e promover a ligação aos outros, dentro e fora da família, através 

da interacção, da comunicação, da relação, preferencialmente intergeracional” (Fonseca, 

2006, pp.189-190). 
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9.13  RELAÇÃO AVÓS/NETOS 

Na categoria relação avós e netos obtiveram-se as seguintes categorias que 

seguidamente serão analisadas: iniciativa das relações, interpretação das relações com a 

aprendizagem, interpretação da relação com os avós, articulação das relações com avós 

na vivência do dia-a-dia, articulação das relações com a aprendizagem, interpretação da 

intensidade das relações.   

 

9.13.1  INICIATIVA DAS RELAÇÕES 

Os netos consideraram a iniciativa das relações: dos netos, dos avôs e netos 

(n=3); avôs (n=1).  

Um neto disse: Sou eu que faço perguntas à avó, quero saber muitas coisas 

(N3). Também um neto testemunhou: Nós, é que temos de vir cá, nós é que temos a 

iniciativa. O meu pai vem cá trazer-nos para estarmos com a avó enquanto eles estão a 

trabalhar (N2). Diferente interpretação tem esta neta: É as duas (N4). Assim, como o 

neto mais velho: É os dois (N1).  

Curioso é o testemunho da neta mais nova: (A iniciativa) é a avó porque pede à 

mãe, então primeiro tem de pedir, eu também quero e estou sempre a pedir (N6). Ainda 

o neto mais velho refere: Em geral tomo a iniciativa, quando tenho notícias agradáveis 

(N1). 

Da interpretação dos netos acerca da iniciativa das relações avós e netos parece 

poder-se afirmar que a iniciativa parte dos netos. Embora a iniciativa esteja relacionada 

com a colaboração que os avós proporcionam à família, e interesses por parte dos netos. 

Também parece apontar para a ligação dos avós com os pais estar relacionada com a 

iniciativa das relações e ainda com as idades dos netos e com informações e notícias, 

como nos referiu o neto mais velho. 

Podemos inferir que para os netos a iniciativa das relações é de ambas as partes, 

embora os pais estejam envolvidos, assim como o conteúdo da comunicação, e a própria 

idade dos netos, e com as necessidades dos pais solicitarem a colaboração ou dos avós 

colaborarem com a família e ainda com a proximidade quer pessoal quer espacial entre 

avós e netos. Também do que podemos observar ressalta que, por vezes é a própria 

USB, a escola e os pais que promovem iniciativas onde as relações ocorrem. 
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9.13.2  INTERPRETAÇÃO DAS RELAÇÕES COM A 

APRENDIZAGEM 

Os netos consideraram como interpretação das relações com a aprendizagem: 

a aprendizagem, as escolas (n=3); comportamentos (n=2); a escrita, temas, poemas, 

questionar, competição, organização de concursos, troca de informações, saberes, 

conhecimentos sobre alimentação, cidadania, brincar às escolas, inglês e trabalhos 

(n=1). 

Uma neta disse: Falamos das nossas escolas, do que aprendemos de novo e dos 

nossos conhecimentos sobre alimentação, cidadania e dos comportamentos bons 

(N5).Outra neta testemunhou: Conversamos muito, se aconteceu alguma coisa na 

escola ou não, se está a correr bem (N2). Outra neta refere: Falamos acerca da escola 

(N4). 

Curioso é o testemunho do neto mais velho: Sim falamos da aprendizagem, da 

escola dos temas abordados na disciplina de cidadania e dos poemas que a minha avó 

faz (N1). Ainda a neta mais nova afirma: Falamos muito sobre escolas e brincamos às 

escolas, ainda hoje falamos sobre a minha ida para a escola. Nos desenhos animados 

aprende-se inglês, cozinha e trabalhos manuais (N6). Nesta perspectiva um neto 

testemunha: pergunto o que ela aprendeu e se os colegas se portam bem (N3). 

Parece poder-se afirmar que na perspectiva dos netos as relações com os avós 

são promotoras de diálogo acerca das aprendizagens, dos comportamentos, de troca de 

informações, dos conhecimentos e ainda de diálogo acerca da escola e dos trabalhos de 

ambos. Curioso foi os netos considerarem a organização de concursos, competição, 

questionamento e brincar às escolas como interpretação das relações com a 

aprendizagem.  

Deste modo podemos inferir que as relações entre avós e netos tem relação com 

a aprendizagem quer a nível do diálogo quer a nível do questionamento, quer a nível da 

prática do faz de conta e ainda na vertente lúdica com a organização de concursos e 

brincar às escolas, como referenciou a neta mais nova. 

Também do que podemos observar, existe motivação pela escola por parte dos 

netos, a qual parece poder-se afirmar-se, como resultado das relações com os avós e ao 
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mesmo tempo interfere nas aprendizagens dos netos, onde estes referem os avós como 

reforço das aprendizagens. O que leva a afirmar, que existe intercâmbio e apoio 

intergeracional nas relações avós e netos, que por sua vez promovem a aprendizagem de 

ambos.         

 

9.13.3  A INICIATIVA DAS RELAÇÕES 

Os netos consideraram como iniciativa das relações: dos netos (n=4); dos avós 

e dos netos (n=3);dos avós (n=1). 

Para ilustrar, passamos a descrever o que nos disse um neto: A iniciativa é dos 

dois (N1). 

Outro neto refere: É da avó, eu não gosto de falar (N2). Outra neta afirma: É das 

duas, uma vez vimos para aqui outras ela vai a nossa casa (N4). Ainda a neta mais 

nova refere: É ela que me vai buscar à escola. (N6).  

Do que podemos observar e dos testemunhos dos netos, parece poder-se afirmar, 

que a iniciativa das relações parte de ambas as partes, embora com objectivos 

diferentes, enquanto dos avós a iniciativa imerge da necessidade de colaborarem na 

ajuda à família, onde os avós sentem quase com obrigação ajudarem no dia-a-dia na 

tarefas com os netos, em ir buscar à escola, levar às actividades extra curriculares e por 

vezes tomar conta dos netos enquanto os pais trabalham e ainda ir a casa dos netos para 

ajudar em tarefas domesticas e escolares, o que provoca a iniciativa das relações por 

parte dos avós. Quanto aos netos, parece poder-se afirmar, que a sua iniciativa nas 

relações com os avós deve-se ao facto de os avós serem uma oportunidade de ajuda no 

seu dia-a-dia, quer como recurso humano, quer como recurso material, e ainda como 

recurso pedagógico. Também podemos constatar que a proximidade geográfica favorece 

a iniciativa das relações, o que no futuro levanta algumas questões, dada a distância 

geográfica crescente entre gerações.       

 

9.13.4  INTERPRETAÇÃO DOS MOTIVOS DAS RELAÇÕES 

Os netos consideraram como interpretação dos motivos das relações: o gostar 

de, a aprendizagem, a escola e os colegas (n=2); o querer saber mais, variedade das 

aprendizagens, disciplinas, conversar, professores, para ser bom aluno, encontros, 
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almoços, natação, amigos, o dia-a-dia da vida, os pais trabalharem, a avó tomar conta e 

ainda para se verem (n=1). 

Para ilustrar a interpretação feita pelos netos, passamos a transcrever o que nos 

disseram os netos: Os meus pais estarem a trabalhar e não terem tempo, para não 

estarmos sozinhos em casa e para conversarmos com ela (avó) (N2). Outra neta afirma: 

Porque é minha avó, para ficarmos a saber mais. Porque somos uma família e ficamos 

em casa dela (N4). Ainda no mesmo sentido outra neta refere: Porque eu gosto dela e 

ela de mim. Somos uma família temos de conviver uns com os outros. Vários motivos, 

eu vim aqui, ela vai lá. Quando estou na escola venho cá almoçar e estou com a avó 

(N5). Também a neta mais nova testemunha: Porque quer e porque deixa e porque me 

leva à natação e à escola. Porque às vezes é porque me vai buscar à escola, outras é 

porque me vai buscar a casa, é porque gosto de estar com ela e ela comigo (N6). Ainda 

o neto mais velho testemunha: Porque a minha avó gosta de mim e quer que eu 

aprenda, seja bom aluno. Às vezes existe motivos que proporcionam os encontros, 

outras vezes não (N1). 

Da interpretação aos motivos de contacto com os avós os netos centram-se nas 

aprendizagens, na escola, na amizade, no diálogo, na alimentação, no trabalho dos pais, 

nas vivências do dia-a-dia, nos colegas, nas actividades extra curriculares e ainda para a 

avó tomar conta dos netos. 

Assim é de realçar, por um lado a amizade e a aprendizagem, por outro lado a 

alimentação, os pais estarem a trabalhar, as actividades curriculares e o ficarem sobre a 

guarda dos avós. Parece poder-se afirmar que na maioria os motivos de contacto são em 

beneficio dos netos e ao mesmo tempo como colaboração à família. O que confirma o 

que nos foi referenciado na subcategoria iniciativa das relações em que a iniciativa por 

vezes estava relacionada com a necessidade que os pais sentiam da colaboração dos 

avós. O que nos leva a reflectir sobre o papel dos avós junto dos netos, onde ganha 

relevo a importância dos conhecimentos actualizados dos avós para que colaboração 

seja mais enriquecedora, dado que os motivos de contacto por vezes levam os avós a 

substituir o papel educativo dos pais. Deste modo o papel fundamental da USB na 

actualização dos conhecimentos dos seus alunos, para que estes partilhem 

aprendizagens actualizadas nos seus contactos com os netos. 
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9.13.5  INTERPRETAÇÃO DA APRENDIZAGEM COM OS 

AVÓS 

Os netos consideraram como interpretação da aprendizagem com os avós: o 

aprender (n=3); o saber da vida, as experiências positivas, experiências negativas, a 

aprendizagem com a negativa, orientações para o trabalho, aprendizagem diferenciada, 

ensinar os avós, aprendizagem reciproca, tirar dúvidas e canções.  

Estes resultados são relatados pelos netos: A minha avó quer-me ajudar, quando 

eu cá venho. Quer que eu faça as coisas bem-feitas, sem pressa. Ela manda fazer 

trabalhos, uma cópia bem- feita. A avó ensina sempre coisas diferentes do que 

aprendemos na escola (N3). Outro neto afirma: Ajuda, agora não tanto, eu sei mais do 

que ela, porque a minha matéria é diferente daquela que ela aprendeu e está a 

aprender, mas obriga-me a estudar (N2). A neta mais nova refere: Sim ajuda, eu 

também a ajudo e manda-me fazer trabalhos (N6). Diferente perspectiva tem o neto 

mais velho, que refere: A minha avó não me ajuda nos trabalhos da escola. Só quando 

eu era mais novo (N1).   

Deste modo, os netos parecem valorizar as aprendizagens com os avós levando-

os a uma aprendizagem diversificada e diferenciada, da que efectuam na escola. E 

sentem que as avós os obrigam a estudar, os mandam fazer os trabalhos e ao mesmo 

tempo os ajudam a realizar os trabalhos. Para os netos existe por parte dos avós a 

exigência em que realizem os trabalhos bem- feitos mas sem pressa. Também da 

interpretação dos netos acerca da aprendizagem com os avós podemos inferir que 

consideram que a aprendizagem que realizam com as avós é diferente da efectuada na 

sua escola. Por outro lado interpretam as aprendizagens dos avós diferenciadas da sua, 

dado que as matérias são diferentes e ainda consideram o seu nível de aprendizagem 

superior ao dos avós, esta interpretação está relacionada com a idade dos netos, como 

foi referenciado pelo neto mais velho, embora considere que houve ajuda nas 

aprendizagens quando era mais novo.  

Deste modo podemos inferir que a aprendizagem com os avós se concretiza e 

poderá ser enriquecedora em conteúdos diferenciados dos que a escola lhes proporciona.  
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9.13.6  INTERPRETAÇÃO DA RELAÇÃO COM AVÓS 

Os netos consideraram como interpretação da relação com avós: boa, 

repreensões e castigos (n=5); amigável, preocupação com o futuro, muito boa, passear, 

análise de programas, almoçar, jantar, dormir em casa da avó e ordens (n=1). 

De facto os netos referem: Boa, porque a avó criou-me e vimos muitas vezes cá 

ver o jogo que a avó tem, dormimos cá, jantamos cá e almoçamos (N5). Outro neto 

testemunha: Muito boa, somos amigos e companheiros (N3). A neta mais nova afirma: 

Boa, porque ela gosta de mim e eu gosto dela. Acho que ralha um bocadinho e está 

sempre a mandar. A minha avó já me bateu uma vez (N6). Curioso é o testemunho do 

neto mais velho: Boa, muito amigável (N1). Ainda outra neta: Boa, podia ser pior, 

damo-nos bem, gostamos um do outro e estamos preocupados com o futuro (N2). Outra 

neta refere: Passeamos, outras vezes cantamos e vimos programas na televisão para 

falarmos sobre eles. Dá-nos castigos, não nos deixa ver televisão, não nos deixa ir para 

a rua brincar, um em cada banco nas pontas da sala (N4). 

Parece poder-se afirmar, que para os netos as relações com os avós são boas e de 

grande ligação, quer afectiva, quer de companheirismo, quer de disciplina e ainda de 

partilha e diálogo, a qual se reflecte em aprendizagens informais para os netos.   

Não deixa de ser curioso, os netos referenciarem, como interpretação da relação 

os avós ralharem, proibirem, castigarem, mandarem o que poderá ser interpretado como 

exigência dos avós na educação dos netos e ao mesmo tempo como complemento dos 

pais na sua ausência. 

    

9.13.7  ARTICULAÇÃO DAS RELAÇÕES COM AVÓS NA 

VIVÊNCIA DO DIA -A- DIA 

Os netos consideraram como articulação das relações com avós na vivência 

do dia: a aprendizagem, escola (n=3); o apoio e conhecimentos (n=2); a música, 

ensinar, ajuda a crescer, ir às festas da USB, troca de ideias, experiencias vividas, 

opiniões, encorajamento, apoio humano, conhecimentos, influencia, mais comunicação 

e actividade desportiva (n=1).       
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Para ilustrar a interpretação feita pelos netos, passamos o que disse uma neta: A 

avó manda trabalhar mais que a mãe, na casa da avó não posso deixar as coisas no 

chão (N3). Outra neta refere: Apoia nos estudos, intervém na música e também 

incentiva (N4).Ainda outro neto refere: De vez em quando, nos dias que eu estou mais 

calado leva me às festas da universidade para eu conviver. A avó é mais exigente que a 

mãe (N2).  

Curioso é o testemunho da neta mais nova: Ajudo a avó a fazer bolos e a regar 

no jardim, ah…e já me esquecia, e a aprender computador (N6).  

Da análise dos dados pode-se inferir, que para os netos a articulação das relações 

com os avós na vivência do dia-a-dia proporciona aprendizagem, normas de conduta, 

partilha de experiencias, encorajamento e apoio, influenciando os netos quer em 

conhecimentos quer em normas de conduta. 

Também das relações com os avós, na vivência do dia-a-dia é de referenciar a 

ligação à USB utilizada como terapia para promover a comunicação dos netos.  

Curioso é os netos sentirem que os avós são mais exigentes que os pais, o que 

poderá estar relacionado com as normas de conduta dos avós, em relação à educação 

dos netos no seu papel de substitutos dos pais, como vimos na subcategoria dos motivos 

das relações com os avós. 

As oportunidades intergeracionais são um factor de enriquecimento de 

experiências, ”Os séniores transmitem costumes e conhecimentos tradicionais e as suas 

experiências, enquanto, que os jovens têm para oferecer informação sobre novos hábitos 

e ajudam os séniores, para que possam orientar-se numa sociedade em constante 

mudança” (GGCAP Idosas, 2009, p. 42).   

  

9.13.8 ARTICULAÇÃO DAS RELAÇÕES COM A 

APRENDIZAGEM  

Os netos consideraram como articulação das relações com a aprendizagem: a 

ligação (n=5); as escolas (n=3); os saberes (n=2); a aprendizagem, aprendizagem 

reciproca, incentivo, música desporto, escrita, ajuda e leva a estar atento (n=1). 

Estes resultados confirmam a influência das relações com a aprendizagem, onde 

uma neta disse: Sim, aprendo com ela e ela comigo. Por exemplo às vezes tenho dúvidas 
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em palavras e ela diz-me. Nas tecnologias, no tempo dela não havia e ela pergunta-nos 

porque nós sabemos mais do que ela e ela pergunta-nos, é assim a vida (N5). Outro 

neto afirma: Acho que sim, aprende-se sempre, a orientar-me para a vida, muito 

devagarinho, mas pronto, Falamos da minha escola e da dela, das relações com os 

colegas e amigos do dia-a-dia da vida. Pergunto como vão as coisas lá na escola e ela 

pergunta se aconteceu alguma coisa na escola ou não, se está a correr bem (N2).          

Neste sentido é o testemunho da neta mais nova: Converso sobre as coisas da 

minha escola e da dela, claro (N6).   

Parece poder-se afirmar que para os netos existe articulação das relações com a 

aprendizagem onde as relações fazem ligação com as escolas dos netos e a USB através 

dos saberes, do incentivo, da ajuda, da escrita, da música, do desporto e das atitudes que 

os avós exigem aos netos. Desta forma proporciona a aprendizagem que por sua vez é 

reciproca.  

Podemos inferir, igualmente que existe as relações entre avós e netos 

proporcionam partilha das vivências do dia-a-dia e ao mesmo tempo orientam para a 

vida como nos foi testemunhado por um neto dos mais velhos. Curioso foi a expressão 

utilizada que referencia a orientação da avó dada “devagarinho”, o que nos leva a inferir 

que para os netos os avós tem um ritmo mais lento, do que eles estão habituados no seu 

dia-a-dia.  

 

9.13.9 INTERPRETAÇÃO DA INTENSIDADE DAS RELAÇÕES 

Os netos consideraram como intensidade das relações: os pais, os avós e a avó 

(n=4); os irmãos e amigos (n=2); primos e professores (n=1). 

De facto netos afirmam: Sem ser com os da minha casa é coma avó e com o avô. 

Relaciono-me mais com a mãe, pai e avó. (N4). A neta mais nova refere: Com a minha 

mana, com as minhas professoras e a minha avó e o meu amigo e o livro (N6). Outra 

neta testemunha: Lá em casa, com a avó e os avós e com os primos (N5). O neto mais 

velho reforça: Relaciono-me mais com os que vivem em minha casa e com a minha avó 

(N1). 

Pela análise dos dados, pode-se inferir que para os netos as relações com mais 

intensidade são as relações com os pais e avós seguindo-se por ordem decrescente as 

relações com os irmãos, amigos, primos e professores. Desta forma podemos inferir que 
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a intensidade das relações está relacionada com a convivência e aproximação 

habitacional. Assim de acordo com a interpretação dos netos a seguir aos pais é com os 

avós com quem eles se relacionam mais o que é demonstrativo das relações que os netos 

estabelecem com os avós e vice-versa.  

 

9.14 COMUNICAÇÃO ENTRE AVÓS E NETOS 

Assim na categoria comunicação avós e netos obtiveram-se as seguintes 

subcategorias, que seguidamente serão analisadas: interpretação da comunicação, 

interpretação da frequência da comunicação, interpretação das modalidades de 

comunicação e espaços de comunicação. 

 

9.14.1  INTERPRETAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

Os netos consideraram como interpretação da comunicação: os 

comportamentos, a aprendizagem, a escola (n=3); sobre os colegas (n=2); as aulas, 

satisfação, professores, canções, ensinar, significado das palavras, a vida, desenhos, ida 

para a escola e desenhos animados (n=1). 

Estes resultados são descritos por alguns netos como interpretação da 

comunicação: Faz-me perguntas, se está tudo a correr bem, como é o meu 

comportamento e as minhas notas. Às vezes pergunto como vão as aulas. (N1). 

Pergunto o que ela prendeu e se os colegas se portam bem, falamos dos meus colegas, 

se os meus colegas brincam comigo e de eu me portar bem na minha escola. Ela a mim 

faz muitas perguntas, pergunta o que eu aprendi (N3). Fez-me perguntas sobre os 

trabalhos e incentiva-nos para nós estudarmos (N4). Curioso é o testemunho da neta 

mais nova: Não pergunto, converso sobre as coisas da minha escola, e da dela, claro 

(N6). 

Da interpretação da comunicação entre avós e netos, parece poder-se afirmar, 

que a comunicação se baseia acerca das vivências na escola, onde é de destacar as 

aprendizagens e os comportamentos, em que os avós aproveitam essa comunicação para 

sensibilizar, incutir e motivar nos netos o gosto pelas aprendizagens e reforçar 

comportamentos adequados. E ainda a comunicação como meio de realizar tarefas 

escolares como nos disse uma neta: Falamos sobre o que aprendemos de novo, palavras 

novas, quando ouvimos palavras difíceis na televisão vamos logo ao dicionário e 
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quando nos livros da escola há palavras novas, vamos ver ao dicionário (N5). Parece 

poder-se inferir, que da comunicação entre avós e netos resulta numa mais valia de 

aprendizagens. 

 

9.14.2  INTERPRETAÇÃO DA FREQUÊNCIA DA 

COMUNICAÇÃO 

Os netos consideraram como interpretação da frequência da comunicação: 

todos os dias (n=4); nas férias (n=3); ao fim- de- semana e nas festas de aniversário 

(n=2); uma vez por semana, duas vezes por mês, três vezes por mês (n=1). 

Para ilustrar a interpretação feita pelos netos, passamos a transcrever o 

testemunho de uma neta: Quase todos os dias (N4). No mesmo sentido outra neta 

refere: Quatro ou cinco dias por semana, às vezes até chega a ser a semana toda (N5). 

Outra neta testemunha: Nas férias estamos cá todos os dias, sem ser nas férias duas 

vezes por semana (N2). Curioso foi o testemunho do neto mais velho e da neta mais 

nova, em que ambos deram a mesma resposta: Quase todos os dias, comunicamos (N1). 

E a neta mais nova refere: Quase todos os dias (N6). 

 Pertinente é o que testemunhou outro neto: Todos os dias quando estamos em 

casa dela nas férias. Durante a escola duas ou três vezes por mês (N3).  

Da interpretação dos netos ressalta que a frequência da comunicação está 

relacionada com a proximidade da residência dos avós e com a disponibilidade dos 

netos, dado que nas férias a frequência é assídua. Parece poder-se afirmar que a maioria 

os netos comunicam diariamente com os avós. E que a frequência ao contrário da 

relação não tem ligação com a idade, mas sim, com a distancia a que moram dos avós e 

a sua frequência na escola. Deste modo parece ser pertinente uma reflecção às políticas 

educativas que contemplam os prolongamentos de horário escolar, onde a criança passa 

demasiado tempo no espaço escolar e fica privada de outro tipo de vivências tais como 

estar com os avós. Também, será importante as escolas reflectirem sobre a importância 

das aprendizagens intergeracionais e criarem tempos e espaços para que esse 

intercâmbio aconteça. Parece-nos bastante pertinente esta reflexão, por parte das 

escolas.   
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9.14.3  INTERPRETAÇÃO DAS MODALIDADES DE 

COMUNICAÇÃO 

Os netos consideraram como modalidades de comunicação: pessoalmente, 

telefone (n=5); computador (n=1). 

Tendo em conta os indicadores, uma neta referiu: Comunicamos pessoalmente e 

pelo telefone (N1). Outra neta afirma: Pessoalmente, quando a avó tem coisas a mais da 

horta do avô, então telefona a perguntar se queremos pepinos ou alfaces (N5). Curioso 

está o que nos diz o neto mais novo: Comunico pelo telefone, pelo computador é claro 

(N6). Ainda outro neto afirma: Pelo telefone e pessoalmente (N3). 

Estes testemunhos acentuam que as modalidades de comunicação mais utilizadas 

entre netos e avós é o telefone e presencial ou seja pessoalmente, o computador só foi 

referenciado pela neta mais nova, o que parece ser demonstrativo alguma dificuldade 

por dos avós em dominarem os computadores. Ainda uma neta testemunha: 

Pessoalmente (N4). Também outro neto refere: Pessoalmente e pelo telefone (N2). 

Parece poder-se afirmar que a modalidade de comunicação entre netos e avós 

mais utilizada é a presencial. Também é de salientar a iniciação da comunicação através 

dos computadores devido aos avós frequentarem a USB, onde os netos referenciaram 

seu papel nas subcategorias importância da sua aquisição da aprendizagem e 

interpretação da dinâmica de trabalho na USB. 

 

9.14.4  ESPAÇOS DE COMUNICAÇÃO  

Os netos consideraram como espaços de comunicação: a casa da avó (n=6); 

casa da mãe (n=3); loja da mãe (n=2); festas da escola da avó, no jardim, no quintal e 

nas festas de família (n=1).    

Estes resultados são descritos pelos netos: Em casa da avó, na minha, no jardim 

e ao pé dos animais no quintal (N3). Outro neto refere: Em casa da avó, na minha casa, 

nas festas da escola da avó (N2). Uma neta afirma: Comunicamos em casa da avó e em 

nossa casa e na loja da mãe é igual, mas também em festas de família pomos a 

conversa em dia (N5). Curioso foi quando perguntamos à neta mais nova, (Na tua casa 

ou na casa dela?) esta afirma: Como é que acertaste (N6). Ainda outra neta reforça: Em 

casa da avó (N4).  
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 Da interpretação aos espaços de comunicação entre avós e netos, os netos 

referenciaram a casa das avós, a casa da mãe, a loja da mãe, nas festas da escola da avó 

e nas festas de família.   

Da análise dos dados ressalta como espaço mais frequente da comunicação entre 

netos e avós é a própria casa dos avós em que todos os netos a referenciaram como 

espaço onde ocorre a comunicação com os avós. Quanto ao jardim e quintal estes 

espaços pertencem à casa das avós o que reforça a casa das avós como espaço 

aglutinador da comunicação. 

Curioso é os netos equipararem em espaços de comunicação, as festas de 

família, às festas da USB o que parece ser demonstrativo da relação que os netos 

mantem com USB.   

 

9.15 COLABORAÇÃO AVÓS/NETOS 

Assim na categoria colaboração avós e netos obtiveram-se as seguintes 

subcategorias que seguidamente serão analisadas: interpretação da colaboração aos avós 

e interpretação da colaboração aos netos. 

 

9.15.1  INTERPRETAÇÃO DA COLABORAÇÃO COM OS 

AVÓS 

Os netos consideraram como colaboração aos avós: nas tarefas domésticas 

(n=5); nos trabalhos da escola, no computador, regar flores e na horta (n=2); fazer feliz, 

pesquisar, troca de informações e ideias, ajuda no telemóvel, passar trabalhos para a 

pene, valorização do trabalho, música, inglês, convites e fazer bolos (n=1). 

Para ilustrar a interpretação feita pelos netos transcrevemos o que nos disse uma 

neta: Bem, gosto que ela ande na escola, valorizo o trabalho dela, ela trabalha muito, 

mas tem sempre tempo para ir às aulas da universidade. (…) Ajudamos em pequenas 

tarefas no computador, a procurar no telemóvel da avó. Passo a escrita da avó para a 

pene. Ajudo nos estudos, no computador, no inglês, em casa nas tarefas de casa (N4). 

O neto mais velho refere: Fazendo-a feliz. Penso que ajudo a minha avó, porque 

pergunto se está tudo a correr bem e incentivo a escola. Ajudo-a no computador, 

trocamos informações e ideias, na horta ajudo nas regas e também vamos apanhar 

pêras e ameixas e fico na minha cama quando durmo em casa da avó (N1). Uma neta 
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testemunha: Bem, gosto de ajudar, pois o trabalho não pode ficar só para a avó (N5). 

Ainda a neta mais nova de cinco anos refere: Ajudo a arrumar a casa, regar as flores, 

fazer bolos, limpar a louça (N6). Curioso foi o que nos disse um dos netos: Eu ajudo a 

minha avó nas tarefas de tirar a louça da máquina, pôr a mesa e às vezes a avó não 

sabe dizer aquela palavra e nós ajudamos e depois na televisão ajudamos, como pôr e 

tirar cassetes e às vezes convites da escola para ela ir lá à festa dos finalistas (N5).     

A neta mais nova testemunha: Eu ensinei a minha avó a fazer pesquisas. Eu 

tenho um e-mail e mandei mensagens a toda a gente da minha família e à minha avó 

(N6). 

Da interpretação dos netos ressalta como colaboração dada aos avós a 

valorização pessoal e escolar, ajuda nas novas tecnologias, no inglês e nas tarefas 

domesticas e de jardinagem. 

Pertinente foi a interpretação feita pelo neto mais velho que considera a sua 

colaboração para com a avó como um incentivo e uma ajuda, quando lhe pergunta como 

está e fazendo-a feliz. Embora referencie a ajuda no computador, troca de informações e 

ideias e nas tarefas de jardinagem. Curioso foi este neto referenciar, o dormir na sua 

cama quando fica em casa da avó como colaboração para com a avó. Também parece 

ser pertinente, quando uma neta considera os convites da sua escola para os avós irem 

actuar nas festas, como colaboração aos avós. Parece poder-se afirmar que os convites 

da escola dos netos para os alunos da USB são considerados como colaboração dada aos 

avós. Os netos vêem nos convites uma aceitação, reconhecimento e valorização da sua 

escola para com os avós. 

 Parece poder-se afirmar que a colaboração dada aos avós é diferenciada em 

função da idade dos netos. Enquanto os netos mais novos referenciaram as tarefas em 

concreto o neto mais velho além das tarefas demonstra preocupação com a colaboração 

a nível da auto-estima e incentivo e apoio e valorização que dão aos avós.  

 

9.15.2  INTERPRETAÇÃO DA COLABORAÇÃO COM OS 

NETOS  

Os netos consideraram como interpretação da colaboração aos netos: nos 

trabalhos da escola (n=5); em dinheiro (n=3); em apoio humano, apoio pessoal, prendas, 
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livros de histórias, pagar o lanche e repreensões/castigos (n=2); o conhecimento, obrigar 

a estudar, companhia, incentivo, na música, nos estudos, no computador, nas tarefas 

domésticas, no saber mais, em levar à natação e no levar a passear (n=1). 

Estes resultados são testemunhados pelos netos: Sim, eu pelo menos sinto isso e 

a minha avó dá-me coragem e motivação para estudar, faz sentir-nos felizes e 

importantes. Apoia nos estudos, intervém na música e também incentiva (N4). Outro 

neto refere: Tem dias, Às vezes quando estou mal disposto, não fico contente com ela, 

outras vezes aproveito tudo. A minha avó diz que tenho de ser um homem como o meu 

pai e que é preciso estudar para saber muitas coisas. Acho que sim, que me dá apoio 

pessoal (N2). Também a neta mais nova considera como colaboração da avó: A minha 

avó ajuda-me quando me leva à natação e a dar uma volta a passear. (…) Claro, ela é 

minha amiga, apoia-me e gosta de mim. Fizemos cantigas e canções, conta-me 

histórias, quando é uma ideia gira faço assim. Já aprendi a fazer bolinhos. Acho que 

ralha um bocadinho e está sempre a mandar. A minha avó já me bateu uma vez (N6). 

Ainda o neto mais velho refere: Quando está comigo encoraja-me pela positiva. Apoio 

humano e de conhecimentos (…) incentiva a escola, está sempre a dizer estuda 

Paulinho (N1). 

Curioso é o testemunho desta neta: Vamos aos passeios da avó, vimos televisão 

alguns programas e ela ensina-nos a fazer ponto cruz e passeamos, às vezes até vamos 

dar uma volta com a avó nos passeios da escola da avó. Às vezes fazemos algumas 

coisas mal, ela diz: não vão e nós fomos, estava uns sacos com esponja no lixo de uma 

fábrica e a avó tinha ido dar comer às galinhas e quando chegamos a casa da avó ela 

repreende-nos (N5).   

Ainda numa perspectiva de complemento da colaboração dos avós um neto 

afirma: A avó ensina sempre coisas diferentes do que aprendemos na escola (N3). 

Dos testemunhos dos netos podemos inferir que existe colaboração dos avós 

para com os netos através do apoio aos estudos, do incentivo aos estudos, de 

conhecimentos, de prendas, de livros, de histórias, nos lanches, e em actividades de 

lazer e extra curriculares e ainda em fazer companhia. E que essa colaboração resulta 

em felicidade, valorização pessoal, motivação e auto-estima para os netos. Mesmo 

quando os netos consideram que por vezes são castigados e reprendidos pelos avós. 
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   De realçar que a interpretação da colaboração é diferenciada entre os netos 

mais novos e os netos mais velhos. Desta forma os netos mais novos interpretam a 

colaboração como prendas, histórias, lanches, lazer, e ainda castigos e repreensões. Os 

netos mais velhos consideram a colaboração como incentivo, apoio, coragem, 

valorização pessoal e felicidade. 

Parece poder-se afirmar que existe colaboração dos avós para com os netos, mas 

a forma de colaborar está relacionada com a idade dos netos e também se nos levanta a 

questão se a idade dos avós não estará também relacionada com a forma de colaboração 

dada aos netos.    
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PARTE III – CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

 

Ao longo da apresentação e discussão dos resultados fomos ressaltando 

elementos parcelares em relação às diversas vertentes do estudo, articulando-os com a 

literatura relevante analisada na primeira parte deste estudo. Destas conclusões 

parcelares serão agora retiradas as mais significativas, tendo em conta a análise dos 

dados, as referências teóricas e as interpretações da investigadora. Neste capítulo, 

deixaremos também algumas recomendações que consideramos pertinentes para a 

melhoria da participação dos séniores na US em contexto rural e consequentemente na 

família e na sociedade. 

Ao elegermos como tema de estudo as práticas participativas dos séniores na 

US, em contexto rural e como evolui essa participação como oportunidades, verificámos 

não ser possível fazê-lo sem conhecer a génese e o funcionamento da USB 

Apresentámos, desta forma, uma retrospectiva histórica da fundação dessa USB, bem 

como a sua caracterização e modo de funcionamento actuais. 

Deste modo, ”a abordagem organizacional interessa-se pela acção colectiva dos 

homens. Por isso, não pode desinteressar-se pelo actor que é o autor dessa acção” 

(Friedberg, 1993, p. 195). 

Esta teoria pode ser resumida pela premissa de um actor estratégico, isto é, da 

existência de actores empíricos cujos comportamentos são a expressão de intenções, de 

reflexões, de antecipações e de cálculos (idem, 1993, p. 195). São pois actores capazes 

de desenvolver a sua acção num determinado contexto. 

De uma forma geral, as US emergem das comunidades para dar resposta às 

necessidades sentidas, pelo que a origem desta US não foi excepção; mas neste caso 

particular a mobilização, a participação, o empenho da comunidade e a fundadora com a 

comissão instaladora tiveram um papel decisivo na origem desta US, no período em que 

muito se falava dos séniores e dos seus direitos, mas também da falta deles e dos 

“atropelos” a esses mesmos direitos. Entre estes, constariam alguns dos seus possíveis 

destinatários. Foi para dar resposta às necessidades de aprendizagem, convívio, 
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valorização, reafirmação, liberdade de decidir e participar, promoção dos séniores e 

possibilitar deste modo oportunidades, que esta USB foi criada. 

Se nos reportarmos à história da USB, podemos verificar que, devido às 

contingências políticas, sociais, culturais, financeiras, foi implementado um projecto 

arrojado, dado só existirem US nas cidades, em meio rural era e é a única. Esta 

iniciativa produziu um enorme e mobilizador impacto social. A comunidade envolveu-

se, deste modo, com o seu espírito associativo e de participação, empenhamento que 

contou com o apoio de particulares que colaboraram com o projecto, que teve a 

cedência de espaços. Esta participação iniciou-se logo com a definição e implementação 

da USB, que iria ser extensiva aos séniores de outras freguesias vizinhas. Verifica-se 

assim que o projecto da USB teve, desde início, como horizontes a participação da 

comunidade e de profissionais ligados a esta área.    

Neste contexto de participação associativa da comunidade, os Estatutos e o 

Regulamento Interno foram elaborados com a participação dos intervenientes em todo o 

processo.“ Tenho encontrado nos projectos locais de desenvolvimento muitas portas 

abertas à cooperação. É nesses projectos que tenho encontrado exemplos mais 

inovadores de trabalho integrado e de trabalho de parceria, é neles que também tenho 

encontrado capacidades de iniciativa de cidadãos que pareciam adormecidos e passivos. 

Eu diria que há nestes projectos algo de laboratório de democracia participativa, de 

cidadania, de um novo sistema político.” Barroso (1995), Fernandes (2003), Couvaneiro 

(2004), Lima (2000), Freire (1967, 1968, 1975, 1992, 1995, 1997), todos partilham do 

mesmo.                     

Era o nascimento da cultura organizacional daquela USB, que emergiu das suas 

relações com a comunidade e em que a direcção desempenhou um papel decisivo. Estes 

actores sentiram-se envolvidos e conseguiram envolver membros da comunidade, 

exercendo um papel dinamizador e motivador, contribuindo com as suas ideias, as suas 

acções para fomentar uma dinâmica de partilha e de colaboração, que culminaram no 

que designamos “participação democrática”. 

Salientamos que, neste caso, o trabalho em equipa entre os vários actores faz 

parte da estratégia de gestão, concretizando-se nas interacções da direcção, directora e 

professores com os alunos e comunidade. Face ao historial da sua origem enquanto 

Instituição constata-se, desde logo, que estava vocacionada para a participação dos 
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séniores e da comunidade. Importava compreender como é que esta participação se foi 

de facto, operacionalizando. 

Estamos em condições de afirmar que o sucesso de tal participação dependeu 

das características pessoais dos responsáveis, da forma como se trabalha em equipa, da 

capacidade e vontade de dinamizar a organização USB, enfim, do tipo de relação 

estabelecida direcção, directora, professores, alunos, família e comunidade. Surge, 

como fundamental, a forma como a directora apoia e participa nas iniciativas da USB, 

tanto em relação aos alunos como aos colaboradores e o modo como se insere na 

comunidade e é aceite por esta. Tal influência motiva a abertura da USB às famílias e à 

comunidade, assentando em relações, inter-relações pessoais, a que a abordagem 

sistémica dá especial relevo. 

Esta participação e interesse da comunidade levou esta USB a aumentar as suas 

disciplinas e em sequência o número de alunos. Este crescimento da USB teve origem 

nas necessidades sentidas pelos alunos a que a direcção e directora responderam com 

maior empenho, mas decorre, também, das propostas e objectivos destes líderes.  

A cultura organizacional da USB assenta, assim, nas inter-relações e 

interdependências que geram dinâmicas de participação e de envolvimento com a 

comunidade, onde se entrecruzam relações sistémicas e entrelaçam objectivos que 

levam a uma gestão democrática e participada. 

Dentro de uma perspectiva de participação fundamental para a organização e 

funcionamento de uma US, “a direcção deve adoptar um estilo democrático que permita 

a comunicação nos dois sentidos” (Silva, 1984, p. 69). Estes dois sentidos são 

assegurados pela Direcção que define as políticas e pela Directora que as implementa, o 

que implica uma relação de confiança recíproca. 

Observámos que a direcção se preocupa quase exclusivamente com uma gestão 

dos recursos humanos e financeiros, deixando os aspectos educativos inteiramente 

entregues aos professores, que interpretam esta atitude como sinal da autonomia dada 

ou como confiança reconhecida à qualidade da sua capacidade de acção educativa. Na 

gestão da USB consideramos existir uma gestão de natureza democrática, tanto no que 

respeita à relação com a direcção administrativa como pedagógica. Nota-se, contudo, 

algum défice nesta colaboração, já que a elaboração do plano de actividades é efectuada 

pela direcção e professores e directora. Só no fim de elaborado é apresentado aos 
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alunos, com a presença da direcção. Constatamos que os alunos não participam na 

definição do plano de actividades, nem sentem necessidade de participar embora dêem 

ideias e sugestões como complemento do plano, quando este é apresentado em esboço. 

Concluímos que a nível institucional/organizacional a participação dos alunos é 

praticamente invisível, resumindo-se, apenas, à comparticipação financeira, à 

colaboração nas festas da USB e a algumas ideias e sugestões para o plano de 

actividades já na fase final. 

Os objectivos, finalidades e relações interpessoais são factores determinantes da 

afirmação da sua própria identidade face à crescente incerteza, contingência e 

imprevisibilidade, partilhada pela comunidade. No mundo actual a Instituição Educativa 

como cultura, constrói-se pela integração de segmentos da cultura de participação. 

Assim a USB tem, também, como função estabelecer relações de participação, com 

outras Instituições e serviços, no sentido de melhorar a sua capacidade de respostas às 

necessidades da comunidade e promover o seu desenvolvimento. Nesta US, verifica-se 

o estabelecimento de boas relações com os organismos da tutela nomeadamente: Centro 

Regional Segurança Social; com os serviços de saúde; Centro de Emprego; Junta de 

Freguesia; Câmara Municipal; RUTIS; e ainda com a Policlínica local, com as Escolas e 

outras US. As relações estabelecidas entre a USB e outras instituições da comunidade 

proporcionam uma função reguladora da sua actividade. Neste sentido “ o desejo de 

aceitar a participação do exterior é muito influenciado pela dinâmica interna da 

instituição” (Silva, 1989, p. 71).  

A participação dos séniores e de outros parceiros da comunidade é um meio de 

enriquecimento das aprendizagens, que se apoia na responsabilização pelas decisões 

educativas tomadas, nomeadamente quanto ao desenvolvimento de actividades quer 

sociais quer educativas. A acção e comportamentos dos séniores da USB são 

influenciados pelos laços que têm com a comunidade e pela articulação que com ela 

desenvolvem. Deste modo, nalgumas situações, a comunidade influencia a USB, 

emergindo, assim, um processo de inter-estruturação dos espaços, de diálogo e de 

debate, onde radica a participação.  

 Na perspectiva sistémica e ecológica (Bronfenbermmer,1979) o ambiente 

interno e externo influenciam-se mutuamente. Do mesmo modo também os séniores são 

influenciados pelo ambiente participativo da USB, sendo os professores, por sua vez, 

influenciados pelas actividades e comportamentos dos séniores.  
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           A direcção é um órgão colectivo cujas decisões são tomadas entre todos. 

Os alunos que fazem parte dos órgãos sociais participam na tomada das decisões, sendo 

de referenciar que dos 11 elementos dos corpos sociais 7 são alunos, os restantes alunos 

têm apenas funções de informação, consulta e de ideias e de sugestões, que poderão ou 

não ser apoiadas. Desta forma, a presente investigação revela alguma discrepância entre 

o que deve ser uma participação efectiva dos alunos, tanto na definição de políticas 

educativas da USB, como na gestão do plano de actividades, embora se faça sentir, a 

cada momento, algum envolvimento e disposição para participar. De referir que 

presentemente dos cinco elementos que constituem o órgão de gestão (Direcção), quatro 

são em simultâneo professores e dois são em simultâneo alunos e um elemento é em 

simultâneo aluna, professora e da direcção o que é demonstrativo da evolução da 

participação. ”O facto mais importante é as UTIs serem Universidades ”da” Terceira 

Idade em vez de Universidades “para a” Terceira Idade. Os séniores podem 

desempenhar nestas organizações até três papéis em simultâneo: alunos, professores ou 

dirigentes” (Jacob, 2011, p. 124).   

 “As práticas cooperativas que se baseiam essencialmente no respeito por si 

próprio e pelo outro, levam à aprendizagem do interesse pelo grupo em relações de 

negociação e de cooperação. Neste contexto, as pessoas e as organizações desenvolvem 

entre si dinâmicas de transformação recíprocas, ou seja, de interestruturação” 

(Couvaneiro, 2004, p. 12). Também Fonseca (2006), Lima (2006) e Freire (1967, 1977, 

1992, 1997, 2000), Rodrigues (2009), Barroso (1995, 1997), Fernandes (1998, 2003) 

partilham da mesma perspectiva. Neste caso há, de facto, uma transformação, 

actualização, valorização e promoção dos séniores, dado que a USB produz dinâmicas 

de mudança nos séniores e, através deles, na própria USB, comunidade e família.   

A investigação realizada parece permitir concluir que, nesta USB, os alunos 

estão mais motivados para participar a nível das práticas pedagógicas do que a nível 

organizacional, embora a nível organizacional tivesse ocorrido aprendizagem, como nos 

foi possível constatar com a participação de novos alunos na área da gestão. 

A relação estabelecida entre alunos e professores conduz progressivamente a um 

papel mais participativo dos alunos, só assim os alunos poderão ser considerados 

também como parceiros no processo das aprendizagens, isto é, como “coactores e co-

autores das dinâmicas imprimidas” (Diogo, 1998, p. 61). São as estratégias definidas 



 

337 

 

pelos professores que permitem “criar avenidas” para que os séniores se libertem, 

motivem, envolvam, interessem, aprendam, participem e desenvolvam. 

Estas estratégias implicam a criação de relações de confiança, de diálogo, de à 

vontade, de abertura, de cumplicidade, de compromisso e cordialidade, assente numa 

relação efectiva, que torne visível que os alunos são bem-vindos e que aquele espaço 

USB também é deles e que são eles a razão da sua existência. Estas estratégias passam 

ainda pela utilização de uma linguagem simples como forma de comunicação e em 

procurar que o aluno seja valorizado nas suas iniciativas e ao mesmo tempo “agarrar” as 

suas ideias e interesses. Trata-se de pôr em destaque estratégias comunicativas, 

mobilizadoras e de aproximação para tentar envolver os alunos, na tomada de decisões 

conjuntas. A estratégia de motivação passa por “provocar” momentos de aproximação à 

USB através de festas e outros eventos e ainda dinamizar temas do seu interesse e 

ligados às suas histórias de vida. Também é de grande pertinência os temas que são 

trabalhados: terem  em conta as necessidades e interesses dos alunos; terem utilidade 

prática para que estes se envolvam e, ao mesmo tempo, que estes sintam que as 

aprendizagens lhes proporciona benefícios na sua vida, sentindo-se como úteis, 

proporcionando sustentabilidade na sua qualidade de vida. 

No estudo evidenciou-se a importância da primeira reunião de alunos na abertura 

do ano lectivo. Esta é preparada de modo a que a imagem que os alunos, professores e 

direcção constroem, naquele momento, seja o emergir de uma boa relação. Considera-se 

que as reuniões deverão ser preparadas previamente, criando um ambiente apropriado 

que facilite a comunicação na horizontalidade, para que os alunos se sintam 

confortáveis e, sobretudo, bem-vindos. Estas relações estabelecem-se desde a entrada 

dos alunos na USB, ou seja, vão-se construindo, ao longo da frequência da USB pelos 

alunos, onde os professores são o pilar estratégico das relações. 

Todos os alunos poderão participar na USB se para isso forem motivados. A 

motivação é a condição que predispõe o sénior para a participação e aprendizagem: “A 

participação pelos seus efeitos mobilizadores mas também integradores, e portanto 

reguladores, pode contribuir fortemente para o exercício do próprio, controle social” 

(Guerra, 2006, p. 45). Os alunos se sentirem um ambiente de abertura, motivação, 

autenticidade, envolvimento e com a motivação, dinamismo e disponibilidade do 

professor criam-se hábitos de participação individual e colectiva, que se vão 

desenvolvendo. 
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Também da análise efectuada à interpretação das competências dos séniores, na 

sua articulação, importância, valorização e ainda na relação destas com a participação,  

foi possível obter todo um conjunto de elementos que parecem confirmar a existência de 

articulação entre as competências do sénior e as que adquirem na USB, desenvolvendo 

novas competências que, por sua vez, levam a uma maior participação. Quanto à 

importância das competências não se constatou que os alunos valorizem mais umas que 

outras, não existindo por parte dos alunos diferenciação entre competências sociais e 

educativas, embora os professores referenciem que são as sociais que promovem as 

educativas. Deste modo pode-se afirmar que as competências sociais são a base para a 

aquisição das educativas, embora os séniores não façam diferenciação entre ambas. 

Quanto à sua importância e valorização reconhecem existir relação entre ter 

competências e participação, o que nos leva a afirmar que as competências estão 

relacionadas com a participação. Desta forma quanto mais competentes são os séniores 

mais participam, e o nível de participação é mais elaborado e estruturado, o que é 

demonstrativo de que para participar o sénior necessita de competências, que adquire 

através dos conhecimentos que faz na USB e na comunidade. Também parece 

pertinente afirmar-se que quanto mais competências o sénior tiver mais participa e ao 

participar adquire novas competências. Deste modo as competências aumentam, 

promovem, incentivam, facilitam e dinamizam a participação e levam a participar com 

convicção o que, por sua vez, se traduz em partilha, equilíbrio, bem-estar abertura, auto-

actualização, analítica, crítica e inovadora. Estes elementos são demonstrativos da 

importância das competências para poder participar, como nos referem Freire e Macedo 

(1987, p.49):“ Ler a palavra e aprender como se escreve a palavra de modo a que mais 

tarde a sua leitura seja precedida pela aprendizagem de como se escreve o mundo, isto 

é, ter a experiência de mudar e tocar o mundo.”        

As reuniões entre professores, direcção e alunos também são fundamentais na 

planificação e organização do trabalho da USB, ou seja, as reuniões funcionam como 

estratégia de dinamização e motivação para a participação. É nestas reuniões que os 

alunos participam e em número elevado. A presença dos alunos faz parte do ritual 

educativo da USB. As reuniões são uma das estratégias usadas na USB para levar os 

alunos a participar, porque é nas reuniões que se aprofundam as relações e interacções 

que motivam os séniores para a participação. 
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Nas actividades de sala, a participação dos alunos é notória nomeadamente pela 

assiduidade e frequência com que vão às aulas. Os professores solicitam e motivam a 

participação, dado que a falta de  à vontade, estereótipos, ideias feitas e recalcamentos 

dificultam a participação. A participação oscila com os conteúdos das aulas e com a sua 

capacidade de intervir assim como com a disponibilidade quer dos alunos quer dos 

professores, e é exercida em função das capacidades, aptidões e experiência de vida dos 

alunos. O sucesso traz sucesso e a autoconfiança e, como resultado, os alunos ficam 

motivados para participarem ainda mais. “A educação, a informação, bem como, a 

reflexão crítica permitem, por conseguinte, a participação” (Lima, 2006, p. 51). Da 

mesma opinião partilham Freire (1994, 1997, 2000), Ferreira (1994), Afonso (1993), 

Cabral (1997, 2000), Canário (2000), Giroux (1997, 1996), Rodrigues (2009) e 

Fernandes (1998, 2002, 2003). 

A participação em eventos, visitas de estudo e épocas festivas refere-se ao 

envolvimento dos séniores em actividades recreativas de socialização, culturais, 

educativas e espirituais. A sua participação influencia a inclusão social, a socialização, 

bem como o acesso à informação, a coesão do grupo, as suas aprendizagens e ainda 

proporciona oportunidades de sair, de conviver, de aprendizagem, de partilha de ideias e 

sugestões, de organização, de intervenção e de envolvimento da família, onde os netos 

ocupam um lugar de relevo.  

A participação é assim uma prática que nasce das relações democráticas, de 

práticas activas, da informação, responsabilidade, empenho, motivação, envolvimento e 

das competências e se vão construindo, apresentando diversas características quanto à 

natureza e aos seus objectivos, ao empenhamento, à partilha, às relações informais e à 

intervenção dos actores intervenientes. 

A  participação dos séniores no plano de actividades da USB é notória, 

nomeadamente pela assiduidade com que participam na fase final da sua elaboração, 

dado que as linhas orientadoras são desenhadas pela direcção e professores e já na fase 

final os séniores participavam com ideias e sugestões e propostas. Esta participação dos 

séniores ajuda a superar obstáculos com o seu contributo. Também é através da sua 

participação que a aprovação se concretiza com a aprovação da direcção, professores, 

directora e séniores. Os séniores sentem que a sua participação no plano de trabalho no 

início do ano lectivo favorece e contribui para uma maior participação e envolvimento 
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no trabalho que se desenvolve, sentindo-se a fazer parte, logo sentindo-se 

comprometidos e envolvidos na participação.  

A análise efectuada às relações com a comunidade, benefícios sociais e 

educativos, trabalho desenvolvido, relações e interacções, articulação, formas de 

trabalho e entidades relevantes, a recolha de opinião de informantes-chaves (alunos, 

professores, direcção, directores e netos), permitiram obter todo um conjunto de 

elementos que parecem confirmar a importância das relações com a comunidade, Deste 

modo pode-se afirmar existirem benefícios sociais, culturais e educativos das relações 

com a comunidade tais como: colaboração, cooperação, troca de conhecimentos, 

informações, inovação, reconhecimento o que leva os séniores a sentirem-se úteis e 

reconhecidos ao participarem na comunidade. Esta relação tem por base as relações de 

proximidade e os interesses dos séniores . Quando se estabelece a articulação esta 

resulta em enriquecimento recíproco, envolvimento, abertura e intercâmbio, sendo de 

âmbito cultural, económico, educativo e social através de conferências, colóquios, 

eventos, aquisição de espaços, idas às escolas, dependendo da divulgação, da 

informação e das relações de proximidade. Os séniores consideram entidades de relevo 

na comunidade as seguintes: Junta de Freguesia, Associações, Paróquia, Famílias e 

Pessoas com experiência-conhecimento. Desta forma os séniores consideram que a 

participação na comunidade tem como aspectos positivos: evitar o isolamento, 

intercâmbio, reconhecimento, aprendizagem, fortalecer relações e sentirem que são úteis 

à comunidade onde se enquadra as suas idas à escola dos netos o que proporciona 

partilha de aprendizagens. Consequentemente os séniores consideram que a sua 

participação os leva a participar ainda mais, [ as relações] São muito positivas, temos 

reconhecimento e leva-nos a ser mais participativos (E24). 

O papel dos séniores na família. Neste contexto o Parlamento Europeu e a 

Comissão Europeia declararam 2012 como o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e 

da Solidariedade entre as Gerações, através da decisão nº940/2011/EU do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de Setembro de 2011. Deste modo os séniores 

consideram que o seu papel na família concretiza-se na troca de aprendizagens, na 

colaboração, participação, diálogo, atitudes, satisfação dos netos pela escola, 

compreensão, aceitação e empenho. Assim os séniores sentem que o seu papel na 

família contribui para saber e poder envelhecer bem, facilitando o diálogo e uma ajuda 

mútua, o que leva ao reforço da aprendizagem, à motivação para as aprendizagens, a 
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relações de afinidade, de laços de amizade, a troca de experiências, de partilha e de 

envolvimento. E ainda ao reforço de capacidades e competências que, por sua vez, se 

traduzem em novas aprendizagens realizadas quer pelos séniores quer pelos netos e 

família: O frequentar a US motivou o interesse nos meus netos pela escola, agora só se 

fala de escola, andam todos na escola perguntam-me avó dás muitos erros na escola 

(E21).  

As relações dos séniores com a família têm projecção no funcionamento da USB 

assim como as relações dos séniores na USB estabelecem ligação à família. Estas redes 

de relações propõem também pontos de encontro onde a aprendizagem acontece, entre 

aqueles que sabem alguma coisa e aqueles que querem saber mais, entre pessoas de 

todas as idades, que querem partilhar, trocar e enriquecer o saber. São estes encontros 

que intensificam as comunicações interpessoais e as multiplicam em oportunidades, 

como refere um neto: A minha avó pergunta-me muita coisa sobre a minha escola. 

Falamos do comportamento, se aprendemos coisas novas para ensinarmos à avó e ela 

a nós (N5). Ainda outra neta afirma: (…) converso sobre as coisas da minha escola e 

da escola dela, claro (N6). 

A questão do papel do sénior na família pôs em relevo as experiências 

vivenciadas pelos mesmos com os netos. Daí a análise efectuada às perspectivas dos 

netos em relação às finalidades, objectivos da USB e às aprendizagens dos avós na 

USB, assim como às relações e vivências que estabelecem com os avós e o papel destes 

nas aprendizagens dos netos.   

Desta forma o estudo evidenciou que os netos sentem a USB com as seguintes 

finalidades: tirar os avós do isolamento, dar-lhes novas oportunidades como ocupação 

de forma activa, conhecer pessoas novas e trocar conhecimentos, aprendizagens e 

partilha de experiências e ainda fornecer informações aos avós sobre os seus direitos e 

deveres. Outra das finalidades da USB é proporcionar aos avós conhecerem pessoas 

novas, como nos refere este neto: É uma escola de segunda oportunidade para os 

idosos ou adultos, para aprenderem o que não tiveram oportunidade de aprender. Para 

aprenderem mais coisas e fazerem troca de conhecimentos com as outras pessoas (N2).  

Verifica-se, assim, que os netos consideram que a USB tem como principal objectivo as 

aprendizagens, novas oportunidades e vivenciar. Para os netos os objectivos da USB 

correspondem à forma de dar resposta às necessidades dos avós pelo que a 

intencionalidade dos objectivos é perspectivada pelos netos em função da resposta que 
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eles sentem adequada aos avós. Desta forma sentem que a USB tem como objectivos 

proporcionar novos conhecimentos e aprendizagens aos avós como oportunidade de 

abertura ao mundo, ajuda pessoal na resolução de problemas. Desta forma os avós 

desenvolvem-se, “aprender a viver para sobreviver”, conseguem sobreviver, o que nos 

leva a considerar que para os netos os objectivos conduzem à mudança tendo por base 

novas oportunidades e serem activos e, deste modo, “ir à luta por direitos”, aprender a 

viver. 

 Como características específicas da USB os netos referenciaram: escola para 

séniores, aprender coisas novas, escola segunda oportunidade. De referir que só os netos 

consideram escola segunda oportunidade; sentem a USB como uma escola para pessoas 

mais velhas e que lhes proporciona uma segunda oportunidade para aprenderem o que 

não tiveram oportunidade de aprender quando eram novos, o que em muitos casos 

aconteceu dada a baixa escolaridade dos avós.                            

No que se refere à aprendizagem dos avós na USB, os netos consideram que os 

avós efectuam novas aprendizagens, que fazem troca de experiências as quais 

consolidam com a experiência de vida o que os leva a serem felizes. Confirma-se pelos 

netos que as aprendizagens na USB levam os avós à inovação e a desafios, 

oportunidades para o futuro. Também referem como importância dessa aprendizagem as 

novas tecnologias que, devido ao seu acesso por parte dos avós, os tornam mais 

inovadores e tendem à auto-actualização; deste modo os netos sentem que as 

aprendizagens dos avós levam à mudança e a valorizar as suas histórias de vida.  

Do que nos foi dado  observar e dos resultados do estudo  parece poder  afirmar-

se que, para os netos, o papel dos avós na família é construtivo para as aprendizagens 

dos netos, dado que existe participação dos avós nas suas aprendizagens através de troca 

de aprendizagens, em especial nas novas tecnologias, de diálogo sobre a escola, 

incentivo e apoio, acompanhamento, coragem, valorização e aceitação. Todo esta acção 

se reflecte nas aprendizagens dos netos, no seu empenho, organização e enriquecimento 

de conhecimentos, tendo os avós como suporte nas suas vivências do dia a dia, no 

apoio, no saber ouvir e na motivação que transmitem aos netos quer como exemplo de 

também andarem na escola-USB, quer como experiência acomulada, que parece ser o 

instrumento pedagógico por excelência de cooperação e compreensão entre 

mentalidades diferentes tendo os avós como “porto de abrigo”. Todo este papel 

desempenhado pelos avós resulta em incentivo, motivação e interesse dos netos pela 
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escola e na sua vivência quotidiana. Desta forma parece poder-se afirmar que a USB 

muito contribui para que o papel dos avós se torne mais eficaz e eficiente junto dos 

netos assim como na restante família. 

Relativamente às percepções que os netos têm sobre as relações com os avós é 

de salientar: as novas aprendizagens, a partilha de preocupações e de experiências como 

modelo ou “aviso” para os netos. O estudo ainda revelou existir um espírito de entre 

ajuda entre avós e netos, colaboração nas aprendizagens, que assenta na amizade, 

valorização, convívio e no questionamento onde ocorre a transmissão de valores. 

Quanto à iniciativa das relações parte de ambas as partes, está dependente do assunto e 

das necessidades, mas também podemos constatar que a proximidade geográfica 

favorece a iniciativa das relações, o que no futuro levanta algumas questões dada a 

distância geográfica crescente entre gerações. Ainda quanto aos motivos das relações 

avós e netos são variados, destacando-se a afectividade, as aprendizagens, o dia-a-dia da 

vida, os pais trabalharem, a alimentação, a avó tomar conta. Como consequência, 

verifica-se que os avós por vezes substituem o papel educativo dos pais, daí também a 

importância dos seus conhecimentos actualizados. Embora este papel dos avós deva ser 

voluntário, o cuidar-brincar-educar os netos é uma das formas mais gratificantes de 

envelhecimento activo. O contacto com os mais novos sem a responsabilidade que os 

pais têm, a partilha de saberes e ser o elo de transmissão das tradições e estórias 

familiares, o reviver dos tempos passados e a alegria que as crianças transmitem são 

ingredientes excelentes para manter os séniores felizes. “Mas há o problema de quando 

este cuidar” passa de ocasional e voluntário para uma forma permanente e obrigatória 

por necessidade ou vontade dos progenitores e neste caso o que é agradável passa 

rapidamente a desagradável” (Jacob, 2011, pp. 235-236).    

 Quanto ao papel dos avós com os colegas, os netos consideram que ocorre 

aprendizagem e amizade, valorização, camaradagem, questionamento, partilha e troca 

de experiências. Os netos consideram existir aprendizagem na USB entre colegas, 

embora se referenciem a essa aprendizagem como os avós a ensinar enquanto que na 

relação avos/netos refereciam a aprendizagem como aprendizagem em ambos os 

sentidos. No que se refere aos aspectos positivos das relações na USB, os netos 

caracterizam-nas em função da sua idade, enquanto que os netos mais novos consideram 

os aspectos materiais (festas, computadores) os netos mais velhos referem os aspectos 

relacionais (sentir-se bem, sentir-se activo, sentir-se útil e envolvimento). Desta forma 
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“As relações familiares, sociais e também comunitárias (…) podem ser uma 

contribuição importante, quer para a sociedade, quer para o próprio, pois podem 

beneficiar a própria pessoa fazendo-a sentir útil através da sua participação social 

significativa” (Monteiro & Neto, 2008, p. 104). O que se confirma nas relações entre 

séniores, e que, mais uma vez reforma, que é das relações que imerge a participação.  

Em relação à comunidade os netos reforçam o que nos foi transmitido pelos 

avós. Consideram que os avós são úteis à comunidade, promovem dinamismo, 

enriquecimento e aceitação nas relações de intercâmbio com a comunidade onde a 

escola dos netos também se integra, o  que provoca nos netos e avós auto-estima,  

motivação e reconhecimento por parte da comunidade e ao mesmo tempo promove a 

participação dos avós. 

Relativamente ao papel dos avós na família, os netos referem que a comunicação 

entre avós e netos resulta numa mais-valia de aprendizagens, que proporciona partilha 

de vivências e ligação dos netos à escola através de saberes e de incentivos. A 

frequência da comunicação está relacionada com a proximidade da residência, 

disponibilidade dos pais e horários escolares e ainda em alguns casos com as 

actividades extra curriculares, onde os avós servem de suporte nas deslocações.  

No que diz respeito às relações avós e netos, os netos consideram que são 

amigáveis e boas, embora existam repreensões, castigos, ordens e proibições, mas 

também referem que passeiam, vêem programas, falam das aprendizagens que efectuam 

nas suas escolas, partilham preocupações com o futuro e almoçam e dormem em casa 

dos avós. Deste modo, a relação dos avós com os netos na vivência do dia-a-dia traduz-

se em aprendizagem, encorajamento, influência e em terapia . De salientar um neto que 

referiu as idas à USB para promover a comunicação, dado que é um aluno tímido, e que 

os netos consideram os avós mais exigentes que os pais.       

A comunicação avós /netos é marcada pela grande aceitação de ambas as partes, 

onde a componente afectiva é a base da comunicação, que leva ao diálogo sobre as 

aprendizagens de ambas as partes, a dialogar sobre comportamentos e colegas, a falar 

sobre a escola, as aulas os professores e na base deste diálogo transmitem mensagens e 

conhecimentos. Desta forma, a comunicação avós e netos resulta numa mais-valia de 

aprendizagens, de satisfação e de transmissão de condutas de comportamento. A 

frequência desta comunicação está relacionada com a proximidade de residência dos 

netos com os avós e da disponibilidade dos pais e ainda dos horários escolares, e 
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nalguns casos com as actividades extra curriculares onde são os avós que se ocupam 

desta vertente ou levam os netos às actividades. A frequência da comunicação ocorre 

com mais frequência ao fim de semana, nas férias e nas festas de família; no restante 

tempo, em média os netos comunicam uma a duas vezes por semana com os avós. 

 As modalidades de comunicação, motivos e espaços de comunicação estão 

relacionados com a proximidade geográfica, com a idade dos netos. De referir que a 

comunicação faz-se nos dois sentidos. 

 A colaboração avós /netos é marcada pela aceitação dos mesmos, que 

privilegiam, inequivocamente, a componente afectiva. Os netos consideram que 

recebem colaboração dos avós nos trabalhos da escola e reforçam as aprendizagens dos 

netos com incentivo, obrigando a estudar e com apoio pessoal dos seus conhecimentos 

de experiência de vida, que os leva a saber mais. Também existe apoio aos netos por 

parte dos avós através de apoio humano e material. Quanto ao apoio humano este 

concretiza-se no apoio aos estudos, nas tarefas domésticas, em levar os netos à escola, à 

natação, na música e em levar a passear. Quanto ao apoio material aos netos este traduz-

se em dar dinheiro, prendas, livros de histórias, pagar lanches. Desta forma podemos 

considerar que os avós são uma ajuda preciosa no orçamento familiar. O estudo 

demonstrou que os avós dão uma ajuda incondicional aos netos e que essa colaboração 

complementa as aprendizagens realizadas na escola, onde os netos mais velhos 

consideram a colaboração como incentivo, apoio, coragem, valorização pessoal e que 

lhes dá felicidade. Por sua vez os netos mais novos referem as prendas, os lanches, o 

apoio nas actividades extracurriculares e no fazerem-lhes companhia. A colaboração 

dada aos netos tem a ver com a disponibilidade dos avós, com a idade destes e dos netos 

e ainda com a proximidade geográfica. 

Os netos prestam colaboração aos avós na troca de informações e de ideias, 

ajuda nas novas tecnologias, e nas tarefas domésticas, quando ajudam os avós a regar a 

horta e o jardim e a fazer bolos. Também é de referenciar que os netos mais velhos 

voltam a referir «fazer feliz», mas agora são eles aos avós na colaboração que lhes 

prestam. Curioso é serem os netos mais velhos que voltam a referenciar «fazer felizes» 

os avós como colaboração que lhes prestam, enquanto os netos mais novos limitam-se a 

referenciar a sua acção na colaboração com os avós de coisas palpáveis como regar o 

jardim ou fazer bolos. Desta forma a colaboração para com os avós é diferenciada em 

função da idade dos netos que dão essa mesma colaboração aos avós, que recebem 
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destes, o mesmo acontece com a ajuda nos trabalhos de casa onde essa colaboração se 

concretiza nos dois sentidos.  

Das entrevistas e do que nos foi possível observar existe colaboração entre avós 

e netos e é considerada como fundamental para o enriquecimento de ambas as partes, 

quer a nível das aprendizagens, quer a nível das práticas, quer a nível de troca de 

experiências que, por sua vez, fazem actualização de ambas as partes, a nível de 

recursos materiais, morais e financeiro.       

A relação avós/netos é marcada pela aceitação dos mesmos que privilegiam, 

inequivocamente, a componente afectiva; de tal maneira que, mesmo quando esta é 

posta em perigo pelo castigar, ralhar ou bater, os netos acabam por compreendê-la como 

algo que tem como fim ajudá-los a melhorar os seus comportamentos e aprendizagens 

para serem melhores homens e mulheres no futuro.  

A participação dos alunos pode ser espontânea/informal e também solicitada 

derivando das iniciativas pessoais dos professores, e em momentos ocasionais do 

quotidiano da USB, formalizada quando é instituída pelos actores. Esta participação 

pode concretizar-se de diversas formas, nomeadamente prestação de informações, 

consultas, recomendações, aprovações e partilha de decisões. 

 Este último é o grau mais elevado da participação, e verificou-se apenas em 

algumas situações como, por exemplo, quanto às visitas de estudo, à ida dos netos à 

USB, à ida dos avós à escola dos netos, às festas na comunidade e eventos. A 

participação mais frequente limitou-se a informações, a consultas em que são pedidas 

opiniões, sugestões numa participação meramente consultiva como no caso do plano de 

actividades. 

Esta contribuição dos alunos para o plano de actividades é uma forma de 

participação nas aprendizagens, em que os alunos mostram interesse, apresentando 

ideias, sugestões e colaborando com material. Existe ligação dos alunos ao trabalho de 

sala embora esta relação dependa da sua disponibilidade e à vontade. A directora 

apresenta-se como elo de ligação entre alunos, professores e direcção favorecendo a 

participação.  

Neste sentido, não existem alunos que participam e outros que não participam, 

mas antes uns que o fazem com maior empenho e motivação que outros, acabando, por 

vezes, por se envolver por arrastamento. Também verificamos que existe qualidade e 
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intensidade no tipo de participação, não por estarem sempre em contacto com a USB, 

mas porque os contactos significam participação, interesse, empenho e à vontade nessa 

participação, e o sentirem benefícios dessa participação. 

Face à heterogeneidade dos séniores, urge optar pela diversidade na 

participação. É necessário que o professor ajude a construí-la criando modelos de tipo 

de envolvimento apropriados à satisfação das necessidades dos séniores, tais como: o 

interesse pelas actividades ligadas à sociabilidade e à procura de informação, o 

sentimento de solidariedade social, a valorização do sénior, o sentimento de controlo no 

que se refere à mudança e  às capacidades e competências do sénior. Tendo em conta o 

sénior como portador de uma experiência única, os objectivos e finalidades, a 

organização interna, os campos de acção, o carácter das actividades e o enquadramento 

com outras instituições, Tem de ir de encontro às suas necessidades, talento e 

capacidades, “Você só trabalha realmente em favor das classes populares se você 

trabalha com elas, discutindo com respeito seus sonhos, seus desejos, suas frustrações, 

seus medos, suas alegrias (Freire, 1993, p. 85).  

O percurso participativo dos séniores necessita de um apoio sistemático dos 

professores que trabalham na USB, directora, direcção e até mesmo dos colegas da 

USB, para que eles possam entender os seus saberes, capacidades e competências e 

suscitar a níveis mais altos de participação. Através das estratégias participativas dos 

professores verifica-se que “A educação para além de ensinar conteúdos deve começar 

por levantar questões. Para que a educação faça alguma diferença na vida dos 

educandos adultos, devemos criar-lhes condições de aprender a pensar por si próprios, 

aprender a aprender e a desenvolverem-se pessoal, emocional, ética, intelectual e 

socialmente. A educação, a informação, bem como, a reflexão crítica permitem, por 

conseguinte, a participação” (Lima, 2006, p. 51). 

Assim concluímos, tal como este autor, da importância das estratégias dos 

professores com vista a levar os séniores a participar. Também verificamos que o que 

mais influencia as práticas dos professores são as suas convicções pessoais e a 

necessidade de responder às expectativas dos séniores e da comunidade e ainda o seu 

próprio compromisso quer com os séniores, quer com a sua realização pessoal e até 

mesmo prestígio social. 

Para que esta relação aconteça, contribui a fixação dos professores à USB e o 

facto de residirem na comunidade, o que também facilita uma boa relação entre séniores 
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e professores. O reconhecimento, por parte dos séniores, da qualidade do trabalho, a sua 

disponibilidade e o colocarem os séniores à vontade, a frontalidade, a partilha de 

experiências são elementos relevantes, como o são também o professor como 

facilitador, motivador e catalisador da comunicação e terem autonomia, tempo e espaço. 

No seu trabalho os professores têm conhecimento dos objectivos da USB, que 

lhes servem de guia muito particularmente no estabelecimento da relação com os 

séniores, reconhecem que os sensibilizaram, despertam e motivaram. A formação dos 

professores, directora, direcção e séniores é fundamental como investimento para o 

processo de participação dos séniores. 

Assim, parece-nos poder concluir que para que a participação possa ser 

implementada e funcione numa US é necessário: preparar a sua recepção através de 

informação e da formação de todos os implicados; utilizar estratégias que facilitem a 

participação; acompanhar todo o processo desde o início (primeiros contactos,  primeira 

reunião, provocar encontros, dar a conhecer todo o sistema e as relações de abertura da 

USB e dos professores). 

A articulação entre a vertente organizacional e a vertente pedagógica é uma 

mais-valia que se verifica nesta US promovendo as relações interpessoais. Essa 

articulação é realizada através da directora, uma vez que, com os professores, direcção e 

séniores, embora a maioria das relações sejam informais e espontâneas, realizam-se 

reuniões com a presença de todos.  

Para que a participação possa ter maior êxito e eficácia será necessário a 

articulação entre as vertentes organizacional e a pedagógica para que os séniores 

participem ainda mais a nível organizacional e ainda como resultado da sua participação 

possam emergir projectos de desenvolvimento e realização pessoal, que tornem possível 

um envelhecimento com “sustentabilidade”.  

Concluímos que o êxito e eficácia da participação dependem e muito da 

articulação que é gerada através das relações interpessoais, entre a vertente 

organizacional e pedagógica para que os séniores possam participar a nível 

organizacional e ao mesmo tempo abrindo-lhe horizontes de intervenção e prevenção.    

Este estudo sobre a problemática das práticas participativas dos séniores de uma 

US como oportunidades foi iniciado com o propósito de contribuir para a compreensão 

do fenómeno da participação dos séniores, e de como se processa essa participação 
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como oportunidades. A construção de um quadro de análise posicionou a investigadora 

face a um conjunto de teorias que contribuíram para dirigir o seu olhar sobre o percurso 

e o método investigativo. A escolha de uma abordagem qualitativa num estudo de caso 

tornou possível compreender com maior profundidade as relações dos actores, face ao 

fenómeno da participação. 

Nessa medida, o conhecimento produzido sobre esta problemática social e 

educativa é um conhecimento local e situado. Utilizando as palavras de Friendberg 

(1993, p. 250), tratou-se de “uma construção empírica situada num espaço e num tempo 

e os seus resultados são a expressão contingente de um equilíbrio ele próprio 

contingente e provisório no jogo entre os actores”.  Todavia, sendo um conhecimento 

que em grande medida tem uma validade local, o que constitui uma limitação, não 

significa que não seja susceptível também de algum grau de transferibilidade. 

Uma outra limitação corresponde à validade interna, ou seja à objectividade das 

conclusões, na medida em que os objectivos subjacentes ao nosso trabalho não visam 

uma explicação ou produção de uma relação causal, mas sim um conhecimento 

eminentemente compreensivo dos significados que os diversos sujeitos envolvidos lhe 

atribuem: procurámos dar voz aos intervenientes e desenhar uma investigação que 

embora local abordasse um problema mais geral, no contexto português. 

O estudo de caso procura interpretar os significados do que se investiga, 

entrosando-se, também, nas nossas realidades pessoais. As experiências alimentam-se 

de outras experiências, e este percurso metodológico foi vivido durante cinco anos, 

embora a recolha dos dados em contexto fosse de um ano lectivo. Durante este tempo, 

ocorreu alguma instabilidade na USB: saída da directora que há seis anos estava na US, 

saída de três membros da direcção, tendo-se iniciado outro percurso naquela US. Este 

conjunto de acontecimentos, embora já não fazendo parte da investigação, tornou 

notória a fragilidade cultural destas instituições educativas. Seria importante prosseguir 

uma investigação que visasse compreender a estabilidade, instabilidade e fragilidade 

cultural das US. Aponta de qualquer forma para uma fragilidade destas instituições, 

cujo funcionamento assenta no papel das relações nas US, nas pessoas, na própria 

estrutura organizacional. 

O interesse do estudo reside naquilo que ele poderá contribuir para outro olhar 

sobre a problemática da participação dos séniores no contexto da US de uma IPSS em 

meio rural/industrial. Que os seus resultados possam ser um factor de mudança nas 
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práticas educativas, sociais e relacionais entre séniores e actores da US e da sociedade 

em geral, no sentido de alcançar um percurso que se desejaria ideal: um trabalho em 

parceria em função das oportunidades dos séniores e, deste modo, em função de uma 

sociedade, porque todos beneficiariam. Que o resultado desta investigação chegue junto 

daqueles que têm como tarefa pôr em prática os conhecimentos e experiência que nesta 

investigação se chegou. 

Parece poder-se concluir que a participação exige: empenho, dedicação, 

interesse, motivação, acompanhamento, à-vontade, responsabilidade e os professores 

são o seu fio condutor, utilizando estratégias de acção. E as relações interpessoais são o 

factor determinante quer da vivência interna, quer das relações com a comunidade quer 

com a família, em especial com os netos. 

Verificamos que é central a articulação entre os objectivos da USB, as 

finalidades e a organização do trabalho e sua execução-acção o que pressupõe a 

valorização das relações interpessoais a diferentes níveis para que a participação 

aconteça. 

É importante a informação, a abertura, a valorização, a responsabilização, o 

reconhecimento e a motivação dos séniores para que as suas capacidades se revelem e 

as competências se manifestem no seu dia-a-dia dando lugar a novas aprendizagens, que 

projectam novas competências, onde novos conhecimentos fazem desabrochar novas 

capacidades para participar, tornando o envelhecimento do sénior activo e auto-

sustentado.  

Considera-se que o trabalho desenvolvido nas US tem que considerar as 

vertentes educativa e social dando-lhe igual relevância. Como é que os séniores 

encaram a conjugação das duas vertentes é a questão que se coloca. Verificamos que se 

interessam por ambas, não fazem distinção, embora participem mais na vertente social 

dado que está mais relacionada com as suas experiências de vida e se sentem mais à 

vontade e ainda porque se sentem reconhecidos e valorizados.  

Uma outra vertente desta participação é posta em destaque no Regulamento 

Interno da USB que refere no seu artigo nº 11, alínea c) “Direito a participar 

activamente nas actividades da US“. Salvaguarda-se, deste modo, a participação activa 

dos séniores relevando a sua importância no envelhecimento com sustentabilidade e 

com oportunidades. 
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O papel da direcção, directora e professores revelou-se da maior importância, 

nesta US, no que respeita ao acompanhamento dos séniores e ao envolvimento com as 

próprias famílias e comunidade Quer da parte da direcção quer da parte dos 

professores direccionam os objectivos em função das perspectivas dos séniores, por 

outro lado eles ajudam na definição dos objectivos pronunciando-se acerca de 

problemas do seu interesse (…). Saber ouvir, motivar, valorizar e levar a participar em 

novas experiências com a família (DB). Este papel da equipa torna-se ainda mais 

determinante devido tratar-se de uma instituição aberta muitas horas por dia e tratando-

se de alunos séniores muitas delas viúvas que vêm  à USB como suporte psicológico e 

de apoio, daí a necessidade das US manterem a porta aberta ao longo de todo o dia.     

  Constatamos ainda que não obstante ser necessário um acompanhamento muito 

personalizado e constante da parte dos professores, nestas estruturas de carácter menos 

formal a sua ausência ou incapacidade, momentânea ou permanente, podem trazer 

situações de instabilidade e de crise, que levam tempo a superar. Mais uma vez se torna 

fundamental a existência das outras estruturas de suporte, família-netos e comunidade.  

Podemos concluir, finalmente, que a participação dos séniores é imprescindível 

neste processo da sua formação, actualização, prevenção, intervenção, realização, 

reconstrução e afirmação que decorre em simultâneo e cada vez mais das instituições - 

família, USB, comunidade. Esta participação colectiva carece, contudo, ainda de uma 

longa aprendizagem para que, na realidade, possa ser uma autêntica participação. As US 

têm um papel fundamental no desenrolar do processo de aprendizagem dos séniores, de 

que se não podem alhear. Compete a todos desenvolver as melhores estratégias para que 

se possa efectivar uma participação mais plena de sentido. É necessário ter em conta, 

conforme apontam vários estudos, que o futuro ficará irremediavelmente comprometido 

senão se dedicar a este período da vida, aos séniores, uma atenção cada vez mais atenta 

e cuidada, no sentido da aprendizagem, da socialização e da cidadania dos séniores para 

que, com novas competências e capacidades, possam participar, decidir e afirmar-se 

como pessoas de plenos direitos e projectando novas oportunidades, sobre as suas vidas 

em sociedade. Desejamos que este estudo tenha contribuído para alertar para 

problemáticas tão fundamentais quanto inadiáveis. Porque de “alertas”, frases feitas, 

medidas, leis, decretos e toda uma panóplia de legislação e anos europeus, não faltam 

encenações. Mas é preciso agir em prol dos que não conseguem fazer ouvir a sua voz. E 

que a educação dos séniores se torne uma realidade sem discriminação, nem 
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“atropelos”.  E que se realize “ de um lado o controle social que a educação permite, do 

outro a emacipação a que ela abre portas” (Candeias, 2009, p. 234).             

O nosso estudo aponta para a necessidade de continuar a trabalhar a fim de 

introduzir o modelo participativo de verdadeira parceria de forma a que os séniores 

possam ser encarados como parceiros e possam cooperar com as US, com a família-

netos, com as escolas e na sociedade em geral, tenham voz activa e ao participarem 

sejam capazes de fazer a diferença quer nas instituições quer em novas oportunidades. O 

modelo participativo significa ir para além das estratégias de comunicação e reconhece 

que tanto os professores como os séniores podem cooperar em seu próprio benefício, 

das US e da sociedade em geral. 

A nossa investigação mostra que um dos factores de sucesso da USB (se não o 

principal) reside na directora, nos professores capazes de organizar um trabalho de 

equipa eficaz, de qualidade e aberto aos séniores, às famílias e à comunidade. Há, pois, 

que fazer com que a coordenação das US seja confiada a profissionais qualificados, 

portadores de formação, sobretudo em matéria de relações interpessoais tanto a nível 

organizacional como pedagógico. Embora não se esqueça o papel das direcções como 

voluntárias da acção e conhecedores da realidade em que estão inseridas, são pilares de 

motivação e de incentivo ao desenvolvimento da própria US e dos séniores. 

A US e a comunidade devem aceitar os séniores como seus parceiros 

fundamentais nas aprendizagens que lhes proporcionam e oferecer-lhes um amplo 

conjunto de oportunidades para participarem. 

Chegamos à conclusão que para algo seja implementado com êxito na US deve-

se trabalhar não apenas partindo do topo mas também da base envolvendo os séniores, 

os professores, as famílias, a directora e a direcção. Isto significa que o mais pertinente 

é o processo de negociação de compromisso, de discussão e de diálogo entre as pessoas 

que desejam a mudança e aqueles que podem torná-la realidade. 

A conceptualização sistémica e construtivista da educação dos séniores 

pressupõe que as mudanças em educação sejam feitas a vários níveis: 

- Ao nível macro, quer ao nível de formulação legislativa quer ao nível da 

actuação da administração central da educação, segurança social e da saúde; 

- Ao nível meso, quer ao nível dos contextos locais, quer ao nível de contextos 

organizacionais em que a US actua; 
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- Ao nível micro, ao nível de sala de aula, da comunidade de aprendizagem, e ao 

nível dos professores como profissionais e dos séniores como parceiros e co-autores. 

Deste modo, pensamos que futuras investigações se devem situar a nível da 

eficácia da liderança e a nível das estruturas intermédias como a de director / a. 

Sendo a participação um processo que se vai construindo, este remete-nos ainda 

o estudo para outras questões que poderiam orientar  igualmente futuras investigações: 

Até que ponto o nível sociocultural dos séniores está associado às modalidades 

de participação? 

Será que a educação dos séniores não terá de ser enquadra no sistema educativo? 

O porquê dos séniores do sexo masculino frequentarem em menor número as 

US? 

Será que ser professor numa US rural ou numa US urbana exige requisitos 

profissionais diferentes? 

Será que do professor destinado a leccionar nas US não se terá de exigir outro 

tipo de formação e de forma de actuar? 

A que se deve a alteração de denominação das universidades? (Em 2002 havia 

24 US e 45 UTI, em 2012 existem 73 US e 12 UTI).  

Das interacções entre a US e as escolas e entre séniores e crianças, existem 

benefícios, como tivemos oportunidade de referenciar. O que impede a implementação 

de escolas intergeracionais? 

Será que existiam vantagens para a educação se as US desenvolvessem projectos 

intergeracionais, de parceria com as escolas? 

 Sendo a direcção, a directora, os professores voluntários como poderão as US 

recorrer à formação destes elementos? 

Que  vantagens e desvantagens das US darem resposta a séniores a partir dos 50 

anos? 

Até que ponto a dimensão da US tem vantagens em termos organizacionais, 

sociais e educativos? 

Será que as US devem ter uma orientação que privilegie a sabedoria, o 

questionamento, os problemas e as relações interrelacionais? Que currículo? 
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Até que ponto os séniores rurais não estão a ser excluídos? Seria bom efectuar 

um estudo comparativo entre séniores rurais e urbanos para verificar o nível de 

oportunidade. 

Se muitas questões se levantam também parece que algumas respostas ficam!... 

Os professores são pilares na participação. 

O trabalho em equipa e as suas dinâmicas abrem caminho para a participação. 

As relações interpessoais fomentam o conhecimento e a participação. 

O desenvolvimento de competências e a aquisição de conhecimentos reforçam a 

participação. 

A US apresenta-se como promotora de oportunidades para a participação dos 

séniores. 

As estruturas comunitárias em articulação com as US ajudam os séniores a viver 

activamente. 

As US reforçam, motivam e apoiam os projectos de vida dos séniores. 

A ligação entre US e a comunidade promove o intercâmbio de aprendizagens, de 

ideias e de recursos, quando a participação acontece.  

O sucesso para todos só é possível com a participação de todos. 

Para que a participação dos séniores aconteça o professor é responsável na acção 

e suas estratégias.  

A participação é um imperativo social, político, económico, cultural, educativo e 

ético. 

A participação dos séniores está relacionada com a sua própria experiência de 

inclusão e de conhecimento. 

A participação influência a inclusão, bem como o acesso à informação. 

A participação contribui para um envelhecimento activo e sustentável. 

As relações intergeracionais são promotoras de motivação para as 

aprendizagens. 

  As relações intergeracionais são promotoras de afectos, de aprendizagens, de 

partilha, de motivação, de valorização, de incentivo e de transmissão das tradições.     
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PROPOSTAS: Tendo em conta o que se pode concluir do estudo e o nosso 

conhecimento da realidade parece-nos poder apresentar as seguintes propostas no que se 

refere às US: 

- Conhecer a legislação e informação pertinente; 

- Ter em conta o impacto da abertura da US, preparação;  

- Preocupação com o modelo de resposta ajustada ao contexto; 

- Conhecer o contexto onde se insere a US; 

- Conhecer os séniores, suas necessidades, interesses e motivações. 

- Ter em conta a localização da US na comunidade; 

- Definir recursos materiais e humanos ajustados e de qualidade; 

- Considerar a comunicação como pilar dinamizador da participação; 

- Realizar exposições, conferências, debates e reuniões; 

- Divulgar e dar a conhecer o trabalho nos mass media; 

- Trabalhar em equipa como pilar de desenvolvimento da US; 

- Concretizar parcerias com as escolas e outras entidades da comunidade; 

- Ter capital humano qualificado como suporte de aconselhamento; 

- Efectuar articulação e parcerias activas com a comunidade; 

-Concretizar partenariado e parcerias como visão organizacional; 

- Envolver professores, alunos, direcção, directora, comunidade e família; 

- Conhecer e estabelecer parcerias com outros projectos a nível nacional e 

internacional; 

- Melhorar a  qualidade da oferta formativa aos alunos; 

- Planificar e organizar com envolvimento de todos; 

- Avaliar e auto-avaliar e reformular o trabalho periodicamente; 

- Divulgar  o sucesso, com o reconhecimento e o mérito em destaque; 

- Dialogar, envolver, colaborar, interessar, levar a mais participação; 
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- Compreender o trabalho do aluno como extensão da sua identidade de 

realização e afirmação; 

- Valorizar os séniores como transmissores de modelos de empreendedorismo; 

- Compreender as relações intergeracionais como um desafio para o sucesso 

escolar; 

- Ver os séniores como recurso na motivação dos netos pela escola; 

- Entender a participação activa dos séniores como um caminho para o 

envelhecimento activo e sustentável; 

- Implementar observatório de boas práticas com os séniores; 

-Criar legislação que contemple a prevenção e a promoção do sénior; 

-Utilizar os verbos: informar, partilhar, agradecer e reconhecer.    

Esperamos que este trabalho se intensifique e que as US se difundam por todo o 

País muito em especial pelas regiões rurais, como pólos dinamizadores de um 

envelhecimento activo e sustentável, exemplos vivos de aprendizagem ao longo da vida 

e impulsionadoras de solidariedade intergeracional, num mundo onde os SÉNIORES 

tenham a sua vez e voz. 

Em suma, acreditamos que este estudo venha realçar a importância da 

aprendizagem e da participação dos séniores em todas as esferas da vida humana.  

Está em questão o próprio modo como cada homem olha para outro homem, o 

lugar que lhe dá e o espaço que lhe abre como pessoa. 

É urgente uma mudança de paradigma, um conjunto de políticas que permitam 

aos séniores uma melhoria significativa da sua qualidade de vida, para que estes tenham 

um envelhecimento com sustentabilidade.  

“O país da idade avançada: preparativos para uma longa permanência” (Alves, 2010) . 
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