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Resumo  

O presente estudo de caso, apresentado no âmbito do Mestrado em Educação 
Artística tem como finalidades mostrar como a Educação Artística amplia a criatividade e 
melhora a autoestima dos seniores.  

Procurou-se compreender bem os vários problemas que envolvem os seniores, para 
podermos conceber uma intervenção, no âmbito da educação artística, que aumentasse 
o seu bem-estar e a sua autoestima, e concomitantemente, criasse novos objetivos e 
sentido à sua vida. 

Realçam-se os pontos fortes dos seniores e estimulam-se atividades de lazer onde 
eles se sintam realizados. Neste caso, as atividades de lazer que nos propomos oferecer 
aos seniores são através das Artes Visuais. 

Pretende-se com este tipo de intervenção retirar os seniores do isolamento e 
providenciar convívio, constituindo um modo de prevenir e minimizar a depressão e a 
ansiedade. 

A Investigação-ação consistiu em 13 sessões temáticas ministradas na Universidade 
da Maturidade de Belém UMBEM e, sempre que possível, no Jardim Botânico Tropical de 
Belém, para uma população sénior. Os trabalhos foram acessíveis, adequados à idade, 
nível cultural das participantes e o nível de exigência aumentou gradualmente. 

O resultado do estudo mostrou que as atividades desenvolvidas proporcionaram 
uma melhoria no bem-estar e autoestima das participantes e que gostaram de participar 
e envolver-se nas atividades propostas. Também para o grupo foi uma boa experiência de 
relacionamento, a sua entreajuda e boa disposição. 
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Resumé 

La présente étude de cas presentée dans le cadre du master en Éducation Artistique 
a comme finalité de montrer comment l’Éducation Artistique amplifie leur créativité et 
améliore leur estime de soi. 

On a cherché à comprendre les divers problèmes qui concernent les seniors, pour 
qu’il soit possible d’engager une intervention, dans le champ de l’éducation artistique, qui 
augmenterait  leur bien-être et estime de soi, et par conséquent, créer de nouveaux 
objectifs et des raisons de vivre. On met en évidence les points forts des seniors et on 
organise les activités de loisir afin de les satisfaire le plus possible. Dans ce cas, les 
activités de loisir que nous proposons aux seniors sont les Arts Visuels.  

L’ investigation-action a consisté en 13 cours thématiques donnés à l’ Université de 
la Maturité de Belém (UMBEM), et, autant que possible, au Jardin Botanique Tropical de 
Belém, pour une population senior. Les travaux étaient  accessibles et adaptés à l’âge, au 
niveau culturel des participants et le niveau d’exigence a augmenté progressivement. 

Le résultat de l’étude a montré que les activités développées ont amené des 
progrès pour ce qui est du bien-être et de l’estime de soi des participants et que ceux-ci 
ont aimé prendre partie et s’engager dans les activités proposées. Pour le groupe 
également , cela  a été une bonne expérience pour ce qui est des rapports entre les gens 
et de l’entraide. 
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Education Artistique; Gérontologie; Créativité; Estime de soi; Bien-être; Valorisation 
du senior 
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Parte I 
 

1. Introdução  

 

O presente estudo de caso, apresentado no âmbito do Mestrado em Educação 

Artística, visa revelar que a prática de atividades que impliquem a criatividade melhora o 

bem-estar, a autoestima e a criatividade dos seniores. Como modo de promover a estes 

aspetos nos seniores, este estudo segue os ensinamentos da Psicologia Positiva, e com 

especial ênfase nos autores Martin Seligman e Mihalyi Csikszentmihalyi. 

Csikszentmihalyi afirma que quando um sénior sente bem-estar e felicidade é que 

chegou o melhor momento para a criatividade. O mesmo autor considera a criatividade 

“como uma das atividades mais agradáveis a que se pode dedicar o ser humano” (1996, 

p.142). 

Segundo, Eisner, “a criatividade é uma ferramenta fundamental” (2004, p.28). A 

capacidade autêntica de expressão artística desenvolve-se naturalmente em qualquer 

pessoa a quem seja dada oportunidade de se expressar através das várias linguagens 

artísticas. 

A motivação é um fator a ter em conta na educação de seniores. A falta de 

estímulos tem efeitos desencorajantes em qualquer sénior e em qualquer pessoa. 

(Bobbit, F., 1924, S/nº). A cultura de cada um influencia a sua perceção do mundo e das 

coisas e, particularmente, da arte. Para, Eisner (2004) a aprendizagem resulta de 

interações com o ambiente e com outras pessoas e progride-se por pequenos avanços, 

interiorizando somente o que se consegue aprender.  

Para o sénior, envelhecer bem trata-se de exercitar o espírito, ter o moral elevado, 

investir em si e ficar na sua casa até ao fim da sua vida (Zimerman, G., 2000). 

Na segunda parte deste estudo apresentaremos o quadro teórico em que nos 

fundamentamos para a implementação do projeto de investigação ação. Assim, no 



Ana Sofia Carvalhosa Pessoa 

2 
 

primeiro capítulo, com incidência na saúde, procuramos explicar ao leitor como ajudar o 

sénior nos seus possíveis estados de saúde, criatividade e inteligência. 

O segundo capítulo versa a gerontologia, e tanto como modo psicológico de apoio 

ao sénior como valorização do papel dos avós na sociedade. 

O terceiro capítulo realça as vantagens das vivências sabedoria e nível cultural dos 

mais velhos e em especial quanto à participação na vida quotidiana da sociedade, 

oferecendo-lhe a possibilidade de trabalhar mais anos e providenciando o acesso às 

novas tecnologias informáticas. 

O quarto capítulo é uma resenha de leis e encontros europeus e mundiais dos 

últimos quarenta anos que abordaram direitos dos seniores e salvaguardaram os seus 

interesses. 

O quinto capítulo ensina a fortalecer a autoestima de um sénior fazendo-o sentir-se 

autónomo e seguro de si próprio. 

O sexto capítulo lança um olhar sobre o conceito de criatividade explicando 

detalhadamente o processo criativo e quais as condições necessárias à originalidade. 

Estes procedimentos ajudam o formador a entender e a aconselhar os seniores. 

O sétimo capítulo abre perspetivas de ocupação de lazer e tempos livres ligados às 

artes e à cultura, sugerindo a frequência de Museus e de Universidades da Terceira Idade. 

Consequentemente, o sénior desbloqueia-se e abre-se a novas experiências e desafios. 

O nosso objetivo com este estudo foi o de observar se as atividades criativas, 

promovidas de forma estruturada, contribuíam para a melhoria do bem-estar e da 

autoestima do grupo de seniores onde foi realizada a nossa intervenção e dar algumas 

sugestões sobre como tornar o sénior mais realizado e mais feliz através da prática destas 

atividades criativas, no âmbito das artes plásticas, orientadas por um formador 

especializado. 
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Parte II 
 

1. Enquadramento teórico 

 

1.1. Geriatria 

É uma especialidade da medicina que estuda a prevenção, o tratamento de doenças 

e das incapacidades de pessoas com mais de 65 anos. 

A geriatria como especialidade médica permitirá proporcionar uma melhor 

qualidade de vida dos seniores. As doenças dos seniores apresentam uma semiologia 

diferente quer das crianças, quer dos adolescentes, quer dos adultos. 

Apesar dos avanços da ciência e da tecnologia não se consegue travar o processo de 

degradação do organismo e proporcionar a infinitude da vida. Ou seja, a vida é finita. 

Os seniores com mais de 70 anos têm frequentemente, duas ou mais doenças 

associadas e muitas vezes crónicas. Todavia, cerca de 80% dos seniores ultrapassam os 70 

anos sem sinais clínicos de doença física e mental sendo assim pessoas saudáveis. 

O prolongamento da vida humana aconteceu no século XX. É de realçar a 

diminuição dos nascimentos, diminuindo a renovação das gerações e a sociedade 

produtiva. O número de seniores aumenta rapidamente em relação à proporção geral de 

idades. O grupo que mais cresceu pertence à faixa etária dos maiores de 80 anos. 

Não é forçoso que a “terceira idade” seja sinónimo de doença. 

Os estereótipos acerca dos seniores a combater: 

 Velhice é sinónimo de doença 

  As doenças dos seniores não respondem aos tratamentos   

 A gerontofobia 

 a rudeza na comunicação e a falta de empatia entre paciente e médico.  

Existem preconceitos erróneos dos mais novos por falta de educação, formação 

moral e treino profissional no caso de alguns técnicos de saúde para com as pessoas mais 

velhas contribuindo para que não sejam aproveitadas as potencialidades dos seniores.  
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As experiências vividas, a cultura gerontológica, de cada sénior são superiores à 

cultura das pessoas mais jovens e muitas vezes não aproveitadas para serem incluídas em 

artigos científicos (“Um velho que morre é uma biblioteca que arde” provérbio popular) 

O sénior tem muito para receber, mas também tem muito para dar quer em afetos, 

quer em conhecimentos, ou em teorias de vida. 

Senescência é um processo normal de envelhecimento que inclui diminuição dos 

órgãos dos sentidos, dificuldades na locomoção, perda de memória, problemas 

digestivos, etc. 

 

1.1.1. Envelhecimento 

A família e os cuidadores do sénior doente devem ser treinados a enfrentar os seus 

problemas e dificuldades. Quando se compara a doença e a sua relação com a idade, há 

opiniões diferentes acerca das de doenças associadas à idade. Por exemplo, as doenças 

cardiovasculares, em especial a aterosclerose, as doenças neurológicas degenerativas 

como a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson, a osteoporose, a 

degenerescência macular e a osteoartrose. Há um paralelismo entre doença e a idade, em 

que a causa e o mecanismo da patologia são alheios ao processo de envelhecimento. 

Exemplificando: a maioria dos cancros, a gota e algumas doenças inflamatórias, no 

entanto, embora não haja genes causadores do envelhecimento, há genes modificados 

pela mudança do desempenho funcional e pela longevidade do organismo.  

O envelhecimento por si só não é uma doença mas antes um estado funcional que 

suscetibiliza a doença. Para se estudar os efeitos do envelhecimento, o estudo não se 

pode limitar a casos pontuais como uma ou alguma das partes questionadas (por 

exemplo, tonicidade muscular ou cognição). Deve-se procurar um efeito global (por 

exemplo, a longevidade). 

Não se pode ignorar a contribuição genética para o envelhecimento, porque a 

qualidade de vida aumentou com o passar dos séculos e, as várias interações entre genes 

masculinos com genes femininos através dos casamentos originando filhos que vivem 

mais tempo com os seus pais. Há neste momento cada vez mais indivíduos idosos que 
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vivem muito mais tempo do que os seus antepassados porque adquiriram genes mais 

favoráveis.  

Os mecanismos do envelhecimento e da longevidade diferem dos programas de 

desenvolvimento e enquadram-se num paradigma distinto. A sobrevivência e a resposta 

ao stresse, usados pelas células e organismos a cada instante, mais parecem responder a 

desafios do meio ambiente, do que a determinações programadas pelo genoma. 

O envelhecimento dos tecidos é acompanhado com os fenómenos de 

envelhecimento das células que os compõem. Por exemplo, com o tempo, o epitélio da 

pele, a epiderme, torna-se mais fina por incapacidade das células da camada basal 

substituírem as células das camadas suprajacentes. A outro nível, a capacidade 

reprodutora feminina diminui significativamente depois dos 35 anos, e cessa por 

completo cerca dos 50 anos, por exaustão de outro epitélio, o das células dos folículos 

ováricos. Este exemplo ilustra como o envelhecimento pode acontecer muitos anos antes 

dos 70 ou 80 anos. Quando se consideram órgãos e outras estruturas do organismo, a 

heterogeneidade é maior, porque nelas coexistem diversos tipos de tecidos e também 

porque refletem propriedades que ultrapassam as biológicas, podemos incluir as 

influências ambientais decorrentes do estilo de vida dos indivíduos estudados. 

A doença, em sentido amplo, é uma alteração funcional ou estrutural de um 

organismo ou de parte dele, causada por agentes infecciosos, anomalias genéticas ou 

ações ambientais. Manifesta-se por sinais e/ou sintomas. (Paúl, 2012).  

Na velhice dão-se mudanças neuronais. Os investigadores concordam que o cérebro 

diminui de peso em 10 a 15% no decorrer do envelhecimento normal (Bromley, 1988, 

S/nº )Isto tem repercussões graves no funcionamento psicológico se não houver uma 

estimulação cognitiva. Durante muitos anos pensava-se que as células do sistema nervoso 

central não eram substituíveis. Modernamente sabe-se que a estimulação sensorial e 

cognitiva estimula a criação de novas sinapses neuronais.  

A não estimulação cognitiva causará um baixo fluxo de sangue no cérebro, levando 

os neurónios a degradarem-se por falta de oxigénio. Outra explicação é que muitas 
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pessoas mais velhas sofrem pequenos derrames ou enfartes, através dos quais uma 

minúscula porção do cérebro se atrofia devido ao desaparecimento sanguíneo no local ou 

surge o declínio da barreira hematoencefálica que filtra as toxinas expondo o cérebro a 

toxinas que bloqueiem a interação neuronal. 

O senso comum afirma que os adultos mais velhos possuem mais conhecimento, 

mas raciocinam mais lentamente e que envelhecimento é sinónimo de diminuição das 

faculdades mentais. Esta visão deturpada é retratada pelo paradoxo de Dewey: “nós 

estamos… na condição desagradável e ilógica de exaltar a maturidade e depreciar a 

idade” (Dewey, 1939,S/nº). 

Na atualidade, é amplamente aceite a teoria de que todas as capacidades 

intelectuais utilizam uma capacidade intelectual geral, mas também recorrem a 

capacidades intelectuais mais especializadas, dependendo das necessidades da tarefa em 

questão. Duas dessas capacidades, a que os seniores recorrem com frequência e que 

foram identificadas por Cattel (1971) e Horn (1978) são a inteligência cristalizada e a 

inteligência fluida. A inteligência cristalizada mede a quantidade de conhecimento prático 

e teorético que o sénior adquiriu durante a vida. A inteligência fluida deriva da 

capacidade de resolver problemas e situações novos e inusitados. A inteligência geral, 

segundo Cattel e Horn, é o somatório da inteligência cristalizada e fluida. 

Muitas capacidades intelectuais (particularmente as que dependem da inteligência 

fluida) declinam na velhice (Horn, 1982), tornando-se mais lentas e/ou menos exatas. 

Os seguintes autores listaram as seguintes capacidades afetadas pela idade: 

 Memorizar listas de palavras (Walsh et al., 1979), 

 Identificar imagens visuais brevemente apresentadas (Walsh et al., 1979), 

 Reconhecer padrões (Walsh, 1982), 

 Encontrar soluções para anagramas (Witte e Freund, 1995), 

 resolver problemas do quotidiano (Diehl, Willis e Schaie, 1995; Sorce, 1995), 

 Planear rapidamente uma rota como motorista (Walker et al., 1997). 
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As únicas capacidades reconhecidas como não afetadas pelo envelhecimento não 

são cerebrais, como: 

 Encontrar soluções para problemas sociais (Heidrich e Denney, 1994), 

 O tempo que se leva para desistir de resolver um enigma insolúvel (Stuart-

Hamilton e Mc Donald, 1998). 

A técnica da correlação parcial é muito importante na gerontologia porque permite 

que os pesquisadores testem se o declínio na velhice, de alguma capacidade intelectual, 

se deve unicamente a um efeito coincidente. 

O efeito de coorte pode manifestar-se de várias maneiras e distorcer resultados por 

exagero ou minimização. Está comprovado que algumas capacidades estão bem 

preservadas na velhice, embora alguns aspetos do desempenho (como a memória) 

declinem, a maior experiência de vida do sénior pode compensar essa falta (Charness, 

1981,p.110) 

Alguns seniores perdem capacidades porque já não são importantes para a sua vida. 

O “pensamento pós-formal” refere-se à capacidade de pesar e ponderar argumentos 

criados pela lógica e pela emoção, podendo conduzir à sabedoria. É difícil justificar um 

estádio de pensamento pós-formal, quando há provas de que uma significativa proporção 

de adultos mais velhos, está perdendo estádios anteriores do desenvolvimento 

piagetiano. O emprego de sistemas lógicos diferentes pelos seniores faz a diferença. 

 

1.1.2. Criatividade e Inteligência. 

Os autores, Todd Lubart, Isaksen, Dorval e Treffinger (2003), concordam que para 

um acto ser criativo ele tem de ser novo e apropriado à situação. 

As pessoas que dão muitas respostas criativas têm um bom pensamento divergente 

(dada uma situação simples, dão respostas que divergem do pensamento da maioria). De 

um modo geral, as pessoas mais velhas têm pior desempenho no pensamento divergente, 

o que se deve muita vez ao fraco nível de instrução. Entre os indivíduos que foram 

sempre muito criativos essa diferença pode ser menor ou mesmo ausente. 
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Segundo Sasser-Coen (1993) o pensamento divergente torna-se em geral menos 

importante, conforme as pessoas envelhecem e preferem dar maior realce a aspetos 

gerados pela experiência pessoal. Os declínios sensorial e físico afetarão as pessoas 

criativas de modo especialmente forte. Acima de tudo, para se ser criativo é preciso uma 

visão do mundo precisa, acurada e incansável (Rebok, 1987). 

A criatividade nem sempre é afetada por declínios físicos, do mesmo modo, não 

podemos atribuir os efeitos do envelhecimento a um declínio intelectual geral. Há 

diferenças de idade na criatividade e a inteligência é uma fraca intérprete da criatividade. 

As pessoas mudam de produção criativa ao longo da vida. Esta mudança deve-se 

mais ao estilo de vida e ao trabalho do que ao envelhecimento em si. As pessoas ficam 

“destreinadas” e com o tempo perdem capacidades e fluxo de ideias. 

Com a reforma, as pessoas idosas têm cada vez mais tempo e esse tempo deveria 

ser utilizado para se recuperar funções cognitivas perdidas como a memória. Urge, agora, 

incentivar os idosos para passatempos criativos com uma atividade artística: pintura, 

escultura, música, dança, etc. 

A ocupação dos tempos livres melhorará além da cognição, a autoestima e a 

autoimagem. 

 

1.1.3. Estados demenciais e Depressão 

Consistem na deterioração global do funcionamento intelectual resultante da 

atrofia do sistema nervoso central 

Todavia, o processo demencial acarreta declínio com percas patológicas e invalidez. 

A demência acarreta diminuição da capacidade de abstração, repetição contínua de ideias 

e perda gradual de memória, especialmente sobre os acontecimentos recentes. Para 

travar este processo, o sénior deve ser estimulado física, psicológica e socialmente. 

Na fase inicial o diagnóstico é feito pela família e amigos que se apercebem de 

alterações comportamentais e modificação da personalidade. 
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A tarefa de cuidar de um sénior demente cai frequentemente sobre o cônjuge e/ou 

os filhos. É preciso muito amor e muita paciência para se cuidar de idosos em estados 

demenciais porque a sua memória desaparece e muitas vezes têm ataques de raiva e 

outros comportamentos irracionais. Para a maioria das pessoas com demência o declínio 

é gradual, irreversível e prolongado.  

Os cuidados prestados implicam um sacrifício do familiar, que muitas vezes 

empenha a sua vida pessoal e a segurança financeira. Para cuidar implica generosidade e 

amor incondicional. 

É frequente o idoso entrar em depressão. Quase sempre, as depressões na velhice 

estão associadas a perdas de familiares, económicas, de status, de doenças e carências 

nos aspetos sociais. A depressão provocará o afastamento dos grupos, a perda do status, 

o abandono, o isolamento. Os sintomas manifestados são: tristeza, falta de motivação, 

desânimo, perturbações do sono, perturbação da vontade, desinteresse, perda de 

apetite, somatização, dores físicas, irritabilidade, dificuldade de concentração, perda do 

gosto pela vida, (risco de suicídio), dificuldade de adaptação à velhice e à proximidade da 

morte. Os seniores deprimidos devem ser estimulados através de jogos de memória, 

passeios, discussões, leituras, conversas, novos relacionamentos, realçando os aspetos 

positivos do seu modo de vida e aumentando a sua autoestima. 

A socialização, a vontade de viver e a vontade de mudar deixando atuar a mudança, 

são indispensáveis para a atenuação da depressão. 

Toda a gente precisa e merece carinho, atenção e afeto, mesmo quando sejam 

pessoas cujo convívio não ofereça benefícios materiais, sociais ou económicos de 

nenhuma ordem.  

Um sénior gravemente doente marginaliza-se. (Valdés-Sanchez, 1990, S/nº, citado 

em Sordes-Ader, f., 1998, p.255).Não fará mais desporto ou procurará menos os amigos 

para conviver. Deixa de acreditar nas suas competências e capacidades, o que é 

preocupante para si, para a família e grupo de amigos e para os cuidadores. (Ader, F., 

1998, p.258) 
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Estar doente é uma paragem na evolução biológica e psicológica. É encarada com 

uma interrogação de revolta: “Porquê eu?” (Lévêque, G., 1998, p.238). Pergunta feita 

pela esmagadora maioria dos atingidos. A doença física grave induz facilmente em 

depressão. Na sua análise da melancolia, ele compara-a ao luto. (Freud, S., 1917, S/nº, 

citado em Bolognini, M., 1998, p.86) 

“Tanto a melancolia como o luto são caracterizados por uma depressão 

profundamente dolorosa, uma suspensão do interesse pelo mundo exterior, a perca da 

capacidade de amar, a inibição de qualquer atividade.” (Freud, 1917, S/nº, citado em 

Bolognini, M., 1998, p.86) 

O aumento do número de centenários e do limite máximo possível da idade 

humana deve-se principalmente a uma redução da mortalidade na velhice. (Wilmoth et 

al., 2000). 

Os fatores que contribuem para a longevidade são: genes, melhoria no habitat, 

estilo de vida e nutrição. 

A partir dos 80 anos os cancros são menos frequentes. A prevalência da demência 

senil diminui a partir dos 80 – 84 anos. Muitos centenários não apresentam qualquer 

patologia significativa. Há um preconceito que julga que os idosos são progressivamente 

selecionados pela idade. 

Estudos efetuados verificaram a coincidência dos centenários que foram filhos de 

pais jovens, tiveram vários irmãos, pertenceram a famílias saudáveis e tiveram filhos em 

idade avançada. Os centenários escaparam dos acidentes por sorte e graças ao estilo de 

vida. Ainda não se descobriu a receita para se chegar a centenário.  

 

1.1.4. Conclusões 

Muitos geriatras e gerontólogos atuais preocupam-se e ocupam-se com o 

envelhecimento bem-sucedido, sobre a maneira competente de melhorar e otimizar as 

vidas dos seus pacientes ultrapassando toda a barreira de negatividade. Quando a velhice 

é bem-sucedida distingue-se pela estabilidade que transmite. 
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Na opinião do gerontólogo Roger Fontaine, concorrem três fatores para um 

envelhecimento bem-sucedido:  

 A baixa probabilidade de doenças; 

  A prática de um elevado desempenho físico e cognitivo  

 A manutenção de empenhamento social e bem-estar subjetivo. 

O aumento do risco de doenças e de perda de autonomia escapa ao controlo do 

sénior. Pode haver predisposição hereditária, mas o que determina o eclodir das doenças 

é o estilo de vida. 

Deve-se viver toda a vida, desde a infância até à velhice, com alegria e satisfação de 

viver, transmitindo essa alegria aos outros.  

O sénior deve ter um papel preponderante na família, ensinando e orientando as 

gerações mais novas, organizando passeios e viagens e transmitindo a cultura 

proveniente das suas próprias vivências. O exercício físico e o desporto são importantes 

para a manutenção da saúde física e espiritual e contribuem para desenvolver o espírito 

de equipa e de solidariedade. 

O aumento previsto e real do número de idosos convencerá a sociedade da 

necessidade de aproveitar as suas múltiplas qualidades e potencialidades. 

 

1.2. Gerontologia 

Gerontologia, do grego gerôn, gerontos, “velho” e logia “teoria”. Constituiu-se no 

século XX, como o estudo específico do envelhecimento, pelo que se pode definir como 

ciência que estuda e investiga os processos de envelhecimento. 

A Gerontologia abarca e aglutina os “saberes” teórico-práticos de várias ciências 

como: 

 A neurofisiologia, que estuda o envelhecimento cerebral, 

 A sociologia, que analisa os efeitos do fenómeno demográfico do 

envelhecimento, 
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 A psicologia, que se dedica às alterações das atividades cognitivas e sua 

medição, bem como dos sintomas dos efeitos psicopatológicos (estados 

demenciais e confusionais, perturbações neuróticas tardias, etc.) (DORON, 

Roland, 2001, p.363). 

 A filosofia, 

 A economia, 

 A biologia. 

Como se vive a experiência subjetiva de envelhecer? Qual o significado de cada 

idade? Urge viver com qualidade todas as idades da vida. O paradigma da continuidade 

apregoa que a sabedoria aumenta com a idade. A sabedoria abrange toda a vida social: 

política, economia, tecnologia, artes e as ciências. 

O acervo da cultura popular encontra-se nos seniores que são portadores e 

transmissores de cultura. O grau de sabedoria depende do grau de conhecimentos 

armazenados a partir da sua memória de longo prazo esta pode ser adquirida logo desde 

muito cedo. Ao longo da história os seniores têm sofrido uma atitude oposta para com 

eles: ora são sábios, ora são desprezados. 

As faculdades intelectuais do sénior que nada sofrem com o tempo e que podem 

até desenvolver-se são as seguintes: 

 Conjunto dos conhecimentos, 

 Julgamento prático, 

 Aptidão para dominar situações difíceis, 

 Desembaraço verbal. 

 “O homem é um ser inacabado que tende à perfeição.” Por isso, a aprendizagem só 

termina com a morte. 

A atual conjuntura global neoliberal marginaliza o sénior que: 

 É declarado improdutivo e inativo, 

 É dado como dependente, 

 É fonte de cuidados e de despesas, 
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 É consumidor da mais-valia produzida pelos trabalhadores ativos, 

 Alegadamente apresenta falhas físicas e mentais que interferem com a 

produtividade, 

 É obstáculo do progresso, 

 É dado como incapaz de aprender coisas novas. 

 Constitui um encargo 3 a 4 vezes superior ao de um jovem (Kennedy,P., 

1994,p.104, citado em Pinto, F., 2007, p.80) 

O problema sociológico mais premente dos seniores é a dificuldade de comunicar 

com as outras gerações. “A velhice denuncia o fracasso de toda a nossa civilização”. 

(Beauvoir, S., 1970; p.569). 

Beauvoir é precursora da Gerontologia Crítica. Esta autora idealiza uma nova ordem 

social em que a velhice, em lugar de ser socialmente estigmatizada, seria o natural 

prolongamento da idade adulta. A geração do baby boom assistiu à multiplicação de 

crises políticas, económicas, sociais e culturais. O mito da velhice como antecâmara da 

morte origina vários preconceitos e inconvenientes: 

 O sénior vive sem motivações nem solicitações sociais, 

 O sénior é condenado à inatividade, 

 Os políticos não intervêm com políticas para os defenderem. 

Para futuro, prevê-se uma visão, mais humanista da situação dos seniores na posse 

das suas faculdades, e em que o número dos pós-ativos se aproximará ou será superior à 

dos pré-ativos. 

Os seniores que trabalham fazem-no já não por necessidade mas por vontade e 

gosto. O trabalho reintegra os idosos no corpo social. 

Alguns autores sugerem aos seniores a prática de voluntariado. O voluntariado 

influi positivamente no sénior fazendo-o sentir-se útil e aumentando a sua autoestima. É 

um valor win-win para a sociedade e para o sénior. A longevidade e número de seniores 

acentuaram as atenções para a sua causa. 
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1.2.1. Contributos da Gerontagogia.  

Um dado importante do envelhecimento é que apesar de o avançar da idade as 

capacidades se mantêm, conforme se demonstra nas ideias que se seguem.  

De acordo com Botwinick (1967) (citado em Bourges, J.L., 2011, p.29), os aspetos 

cognitivos principais do sénior podem-se dividir em quatro campos: memória, 

inteligência, aprendizagem e função de integração. Assim, ao nível da memória, somente 

é afetada a memória a curto prazo com o avançar da idade. A memória a longo prazo não 

o é de todo. A inteligência não diminui, embora a criatividade tenda a baixar ligeiramente, 

contudo, o sénior pode recorrer a conhecimentos ou experiências antigas para resolver 

situações. A aprendizagem é mais lenta. Deve se dar mais tempo ao sénior e ser paciente. 

O enfraquecimento das funções de integração é compensado por ferramentas como: a 

capacidade de contextualizar saberes abstratos, analisar implicações morais e sociais 

numa narração mais do que os detalhes, encarar os problemas de forma social e afetiva. 

A Educação Artística dos seniores é enriquecedora e gratificante, tanto para o 

docente como para os participantes. Permite a sua realização como pessoas e a 

possibilidade de integração e participação na vida cultural, social e política da 

comunidade. Os seniores apreciam a companhia uns dos outros, a partilha e o convívio. 

(Bourges, J.L., 2011, p.29-30) 

 

1.2.2. Feminização do envelhecimento 

“O mundo das pessoas idosas é um mundo de mulheres.” (Levet, M., 1998, p.99) 

Hoje em dia, estas mulheres passam aos poucos da resignação à resistência e 

depois ao renascimento. 

Ser velho é uma desvalorização que acentua outras desigualdades existentes: Etnia, 

Classe social, Sexo. A mulher idosa é sempre considerada velha mais cedo do que os 

homens. Na nossa sociedade, e pela primeira vez na história da humanidade, as mulheres 

vivem muito tempo. Na velhice, há mais mulheres que homens (INE; Projeções da 

População Residente, 2012-2060). Os picos de mortalidade masculina a partir dos 55/ 60 
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anos devem-se ao tabagismo e ao alcoolismo. Outra causa são algumas profissões 

masculinas fontes de acidentes mortais, como as relacionadas à construção civil. 

Contribuíram para a longevidade feminina os progressos da medicina, a vigilância da 

gravidez e a contraceção, que fizeram diminuir consideravelmente os acidentes devidos a 

abortos. A contraceção, a promoção da mulher no trabalho e a longevidade trazem 

consigo uma redução do tempo de vida consagrado à maternidade. As mães não são 

unicamente mães. Também são avós e ocupam outros papéis na família e na sociedade. A 

relação mãe-filha é o laço mais forte do sistema intergeracional. 

A adicionar à viuvez, a mulher muito idosa, corre o risco de ver ainda morrer um 

filho, perda esta que é particularmente dolorosa e contrária ao curso da natureza. O 

recurso aos avós tornou-se um recurso das mulheres jovens que trabalham. As mulheres 

idosas ocupam facilmente esta nova função. O convívio com os avós é insubstituível no 

psiquismo da criança. 

“Graças às mulheres com mais de 50 anos emerge um mundo feminino com o seu 

sistema de valores” (Levet, M., 1998, p.101). 

 

1.2.3. Cuidados e Cuidadores 

Cuidados informais são tarefas diárias, desempenhadas por uma terceira pessoa, 

não profissional, que apoia pessoas com algum grau de dependência. 

O familismo (doutrina que afirma que o fundamental da ordem social está na 

família, que deve ser preservada, mantida e fortalecida por todos os meios, é a base ética 

da moral chinesa clássica, e muitas vezes esse termo está ligado à China,1 É comum em 

culturas coletivistas como a africana ou a oriental. Aí, nenhum sénior morre ou vive os 

últimos tempos sozinho. Toda a família e amigos se une e se organiza para o atender e 

ajudar. No Ocidente, porém, é frequente a institucionalização quando a prestação de 

cuidados falha ou é insuficiente.  

                                                             
1 Citado em http://www.dicionarioinformal.com.br/familismo/, consultado em 09.12.2014), 
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Atualmente a tendência é limitar esta opção aos grandes dependentes e mesmo 

nestes casos privilegiar a manutenção das pessoas no domicílio.  

As respostas tipo residências de idosos deverão ter a melhor qualidade possível, 

incentivando e desenvolvendo políticas sociais e processos de integração. A legislação 

deve ser exigente e punir as negligências. As residências de idosos tendem a tornar-se 

cada vez mais especializadas, sendo cada vez mais necessário pessoal mais qualificado.  

Por exemplo as condições para que um animador de uma residência de idosos seja 

um profissional bom e competente são: 

 Ter conhecimentos de Psicologia, Gerontologia, Animação, Motricidade, 

Artes Plásticas, etc., 

 Não se acomodar e não ter medo da mudança, 

 Ser organizado, 

 Trabalhar bem em equipa, 

 Ser atento e responsável, 

 Ser paciente e dinâmico, 

 Ser empático, 

 Distanciar-se em relação dos problemas dos pacientes e não se envolver, 

 Saber gerir conflitos, 

 Demonstrar capacidade de adaptação, 

 Lidar com situações de insucesso e dar valor a pequenos progressos. 

(Jacob, L., 2012, pp.21-22) 

É indispensável ter formação específica nesta área para benefício do sénior e do 

animador. As atividades desenvolvem-se frequentemente em horários prolongados ou 

atípicos o que exige muita resistência física e psicológica, para quem trabalha nesta área. 

 

1.2.4. Cuidados ergonómicos 

Este conceito tão importante obedece a regras estritas que permitem uma melhor 

qualidade de vida ao sénior e que enumero: 
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OS 7 PRINCÍPIOS DO DESIGN UNIVERSAL NOS EDIFÍCIOS 

 Uso Equitativo: O edifício é utilizável por qualquer pessoa, não gera desvantagens 

nem privilégios nem estigmatiza nenhum grupo de utilizadores. 

 Flexibilidade no Uso: O edifício acomoda não apenas uma larga variedade de 

preferências de diversos utilizadores como também as capacidades variáveis de cada 

utilizador. 

 Uso Simples e Intuitivo: A forma de utilizar o edifício é fácil de compreender 

independentemente da experiência, conhecimento, competências linguísticas ou nível de 

concentração do utilizador. 

 Informação Percetível: O edifício comunica eficazmente a todos os utilizadores 

toda a informação necessária, independentemente das condições ambientes ou das 

diferentes competências intelectuais ou sensoriais de cada utilizador. 

 Tolerância ao Erro: O edifício minimiza os perigos e consequências adversas de 

ações acidentais ou não intencionais de todos os utilizadores. 

 Baixo Esforço Físico: Todos podem usar o edifício eficiente e confortavelmente e 

com um mínimo de fadiga. 

 Tamanho e Espaço para Aproximação e Uso: O edifício providencia tamanho e 

espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso independentemente do 

tamanho do corpo, da postura ou das competências funcionais do utilizador. (Versão do 

IDEA Center; Tradução: Pedro Homem de Gouveia – Projetar para Todos, 2006) 

 

1.2.5. Papel dos avós 

Os avós são os mestres da cultura. Historiadores da família podem trazer para o 

quotidiano o modo como os antepassados venceram as crises e acrescentar os seus 

valores. A falta de aconselhamento com os avós produz jovens que andam à deriva. As 

famílias demitem-se de transmitir valores ao jovem e descarregam essa missão na escola. 

(Sampaio, D., 2013, pp.46-48) Para transmitir valores, é preciso diálogo argumentado com 
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os filhos ou netos. Os avós podem fazer transmissão de valores também contando 

histórias e interagindo com os netos jogando e brincando com eles.  

As crianças copiam mais os modelos e os exemplos do que os ensinamentos. A 

infância de hoje é muito diferente da infância tradicional, que perdurou até meados do 

sec. XX. A criança atual recebe afeto, ternura e respeito. Na sociedade tradicional os pais 

tinham todas as certezas e não questionavam nem deixavam questionar os fundamentos 

das suas opiniões. Os filhos não tinham direito à palavra. A descoberta da criança é 

conquista da modernidade. Os pais e avós brincam e interagem com a criança enquanto 

ser infantil que gosta de comunicar com outras crianças e com os adultos. 

Os seniores de agora foram jovens no Maio de 68 que foi um marco histórico da 

autonomia dos jovens na Europa. A juventude de então opõe-se à idade adulta: Foi uma 

revolta de jovens e para jovens.  

Esta crise da pós-modernidade corta abruptamente com as tradições. As mulheres, 

estendendo-se à sua generalidade, conquistam os seus direitos, compram carro, estudam 

e saem de casa para trabalhar, muitos dos pais divorciados voltam a casar ou a viver em 

união de fato com outra pessoa. A família reconstruída é uma realidade dos nossos dias. 

Os avós de hoje também se divorciam mais.  

 

1.2.6. Conclusões  

O século XXI trouxe a descoberta do sénior frequentemente desprezado. Alguns 

deles, outrora jovens na revolução de 1968, têm uma faceta revolucionária e manifestam 

um espírito aberto. Na família, o sénior é cuidador dos netos e historiador da família. Na 

sociedade, relaciona-se com os outros seniores em viagens, passeios, chás dançantes, 

museus, concertos, turismo, universidades de terceira idade e centros de dia.  

Intervêm ativamente na política e em associações desportivas e musicais. Na 

cultura, podem pintar, escrever ou tocar um instrumento. 

No entanto, os tempos não estão fáceis para ninguém e especialmente para os 

seniores. Vive-se uma crise intensa e muito prolongada. Os seniores são, os que estão 
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mais fragilizados, sobretudo os que já não trabalham, e têm vários problemas com 

especial incidência na área da saúde. Muitos dependem dos filhos, outros já não têm 

quem os ajude. O desemprego e o divórcio alastram contribuindo para o 

empobrecimento e mau viver para todos. 

Mesmo assim, caminha-se para uma sociedade inclusiva em que se integram os 

mais velhos em que existirá uma maior valorização e um maior afeto. 

 

1.3. Envelhecimento ativo 

 

“A vitalidade das nossas sociedades depende cada vez mais da 

participação ativa das pessoas idosas. Neste sentido, o desafio 

primordial está na promoção de uma cultura que valorize a experiência 

e o conhecimento que acresce com a idade.” 

OIT, Na inclusive society for an ageing population: the 

employment and social protection challenge: 

Madrid, 8 – 12 Abril de 2002 

 

O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia determinaram que o ano de 2012 

fosse o ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações 

(Fonseca, 2012). A Organização Mundial de Saúde estima que em 2025 existirão 2 biliões 

de pessoas idosas, a maioria residente em países desenvolvidos (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2001). O aumento da esperança de vida média resulta no 

envelhecimento da população. De acordo com Fernandez-Ballesteros, Pinquarty e 

Torpdalh (2009), o envelhecimento da população não é apenas um fenómeno 

demográfico da Europa mas sim um fenómeno mundial. 

A senescência é o processo natural do envelhecimento, o qual compromete 

progressivamente aspetos físicos e cognitivos. Segundo a OMS, a terceira idade tem início 

entre os 60 e 65 anos. Paúl (1997) defende a classificação da quarta idade como a dos 

“idosos-idosos” maiores de 76 anos. Fonseca (2004) define sénior como um individuo que 

tem uma idade cronológica avançada e também uma idade física indicadora de velhice. 
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A OMS define Envelhecimento Ativo como o processo de otimização das 

oportunidades para a saúde. Este conceito foi reforçado na II Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento, promovida pela ONU em Madrid em 2002, e associa o envelhecimento à 

atividade económica, social e cultural, que se prolonga para além da reforma. 

Outro termo recorrente é o “envelhecimento bem-sucedido”, que foi usado pela 

primeira vez por Rowe e Kahn em 1987, (citados por Jacob, 2012, p.16), que indicam 

quatro condições para se ter um “envelhecimento bem-sucedido”: Baixo risco de doença; 

Baixo risco de doença incapacitante; Boas funções físicas e mentais e Participação ativa e 

inserida na sociedade. 

Existem várias teorias que compreendem este tema, a saber: 

 Teoria da Desinserção - Formulado por Cumming e Henry em 1961, 

consideram que com o envelhecimento vai havendo um afastamento entre o idoso e a 

sociedade levando este a perder importância e interesse no seio da comunidade. 

 A Teoria da Atividade – Formulada em 1963 por Havinghurst, segundo a 

qual o idoso deve permanecer com o estilo de vida da sua meia-idade, negando a 

existência da idade avançada pelo maior tempo possível. 

 Teoria da Subcultura – Formulada por Rose em 1961, na qual a idade é 

entendida como uma forma de subcultura acabando esta por delimitar e encaminhar os 

comportamentos dos indivíduos. Os seniores compartilham entre si valores, normas e 

comportamentos, sendo possuidores de uma subcultura. 

 

Segundo o Anuário Estatístico de Portugal 2012 (edição 2013), o número de idosos 

atingia os 19,4% da população, o que se traduz num índice de envelhecimento de 131 

pessoas seniores por cada 100 jovens.2 A população residente em Portugal tem vindo a 

sofrer um continuado envelhecimento demográfico, como resultado do declínio da 

fecundidade e do aumento da longevidade. 

                                                             
2 A análise foi realizada com base nas Estimativas provisórias da população residente para 2012, ajustadas 
aos resultados definitivos dos Censos 2011. 
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O número aumentou, têm mais poder económico, são mais cultos, mais saudáveis e 

mais interessados. Os seniores assumem gradualmente o papel não só de consumidores, 

mas também de produtores de cultura e de saber. O sénior torna-se ator do seu processo 

de envelhecimento: o corpo e a mente otimizam-se, as emoções controlam-se e 

pacificam-se: os afetos, o auto domínio e o saber lidar com os problemas, inserção e 

participação na vida social da comunidade, (Ribeiro, O. e Paúl, C., 2011, pp. 5-6) fazer 

exercício e abster-se de toxicidades como o tabaco e o álcool. (Araújo, L., 2011, p.15) 

 

Locais onde se pode exercer o trabalho com os seniores: estabelecimentos e 

serviços de Apoio Social de caráter público e privado com ou sem fins lucrativos, 

Associações profissionais, sociais e culturais, Centros Culturais e Recreativos, Museus, 

Ginásios, Pavilhões e Parques Desportivos, Autarquias Locais, Juntas de Freguesia e 

Câmaras Municipais, Escolas do Ensino Básico e Secundário, Serviços Públicos e Privados. 

(Jacob, L., 2012, p.139) 

Outras ofertas de tratamentos para os seniores: Spa (sana per acqua); Passear o 

cão; Jogging; Brincar com os netos; Passeios ao ar livre (Carvalho, J., 2013, p.76); Marcha; 

Ginástica; Hidroginástica; Dança (Jacob, L., 2012, p.50) 

 

1.3.1. A participação do Sénior no emprego e na sociedade 

Os seniores podem e devem participar na sociedade, a qual por contrapartida, lhes 

oferece proteção, segurança e cuidados. 

Para a OMS estar ativo significa participar em todo o tipo de assuntos da vida, sejam 

eles do foro social, económico, cultural, espiritual ou cívico. É necessário salvaguardar a 

autonomia. 

A taxa de emprego a nível nacional das pessoas entre os 45 – 64 anos e com mais de 

65 anos tem vindo a aumentar nos últimos anos. Segundo o relatório da Situação Social 

na União Europeia, Portugal (50,1%) é um dos países que já alcançou a meta de 

Estocolmo de aumentar até 2010 a taxa de emprego dos trabalhadores com idades entre 
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os 55 e 64 anos em 50%. A média de idade de saída do mercado de trabalho foi de 63,1 

anos em 2005, sendo ligeiramente superior à média europeia que foi de 60,7 anos. 

No entanto, os níveis de escolarização e qualificação da população portuguesa 

ainda apresentam valores baixos face à média europeia. Portugal possui uma das mais 

baixas percentagens (mais de 30%) de jovens com baixas qualificações que já não se 

encontram no sistema educativo e em nenhum tipo de formação educacional estando a 

maior parte deles desempregados. 

É pertinente elevar os níveis de qualificação e certificação escolar e profissional das 

pessoas adultas em idade ativa, que conjuntamente com a persistência de preconceitos 

contra o trabalhador mais velho, provoca importantes condicionantes ao 

desenvolvimento do envelhecimento ativo. 

Atualmente, em Portugal, valoriza-se social e economicamente a velhice. É 

veiculada uma imagem positiva. Implementam-se políticas sociais que apontam para a 

integração social e económica dos seniores, revalorizando o papel destes como 

consumidores e produtores de riqueza. Encoraja-se a solidariedade intergeracional e a 

inclusão social. 

 

1.3.2. As Novas Tecnologias e o Sénior 

Em Portugal vive-se um ambiente favorável à infoinclusão dos seniores. De fato, em 

2010, assistiu-se a uma aumento dos agregados domésticos que dispõem de acesso a 

computador (60%) e a internet (54%) em casa, no entanto, a sua utilização ainda é 

diferente consoante os escalões etários sendo que apenas 13,9% dos seniores utilizam 

computador e 12,5% a internet. (INE, 2010). Assim, a menor adesão às Tecnologias de 

Informação e Comunicação entre os mais idosos, pode-se explicar pela iliteracia no que 

diz respeito ao seu uso assim como pelo custo dos equipamentos e serviços associados 

(e.g. programas, eletricidade, assistência, etc.) Além de reduzirem o isolamento, as novas 

tecnologias contribuem para a melhoria da autoestima e competências pessoais dos 

seniores e fomentam a sua autonomia e participação social. A educação ao longo da vida 
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surge, para os mais velhos, como forma de acesso à formação e informação. Os idosos 

que utilizam o computador sentem-se menos excluídos numa sociedade, cada vez mais 

tecnológica e as TIC assumem um papel fundamental na melhoria das conexões do idoso 

com o mundo externo (Pinto, T., 2008, p.29) 

A comunicação mediada pelas TIC está entre as principais razões de utilização da 

internet por seniores, uma vez que possibilita a comunicação e interação principalmente 

com familiares e amigos. O contacto com as TIC proporciona aos seniores interações 

entre gerações, atividades lúdicas, passeios virtuais, grupos de discussão e conversa 

(chat) entre outros. Muitos destes conteúdos estão voltados para o lazer e o 

entretenimento. (Pinto, T., 2008, p.30) 

  

1.3.3. A Sexualidade e o Sénior 

Há um estereótipo de que o sénior não tem atividade sexual. Este preconceito está 

errado e causa muito embaraço ao sénior. O amor humano compreende muito mais do 

que apenas desempenho genital. A sexualidade humana tem uma importante 

componente de emoção, afeto, carinho e companheirismo. Os seniores podem e devem 

ter uma vida sexual rica e sentirem-se bem com ela. (Lima, M.P., 2006, p.41, citado em 

Pires, C., 2011, p.43, p.122) 

A sociedade e a cultura em que a pessoa se insere oferecem um conjunto de 

expectativas, valores e atitudes acerca da sexualidade, que condicionam o modo como se 

pensa, se comporta e se interage com os outros. (Alferes, V. R., 200, p.125, p.158, citado 

em Pires, C., 2011, p.114) A educação e o nível cultural, o contexto habitacional e o grupo 

de amigos e família podem reprimir ou facilitar a vivência saudável e livre da sexualidade. 

A idade é um dos fatores mais importantes. No caso da mulher, esta sofre uma 

dupla discriminação, por uma “transgressão de idade e de género”, se esta assumir um 

comportamento sexual ativo, rejeitando o papel passivo e submisso a ela associado. 

O Estado Novo educou os seus cidadãos na sexofobia (sexo tabu) e com predomínio 

em atitudes erradas e negativas sobre “ser velho” e “sexualidade na velhice”. Muitos 
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seniores desinteressaram-se da sua sexualidade em consequência disso (Pires, C. 2011, 

pp. 121-123). 

Geralmente, os fatores psicológicos apresentam maior relevância no homem do 

que na mulher. A ansiedade e o receio de não conseguir uma ereção pode impedir que a 

mesma aconteça. A cultura machista aponta que o sexo para os homens é indicativo de 

masculinidade e virilidade, isto é, a potência sexual, está diretamente ligada com a 

identidade masculina (Silva, L.S., Paiva, M.S. e Carneiro, A.J., 2006, S/nº, citado em Pires, 

C., 2011, pp.118-119) Consequentemente, o fato de a sexualidade masculina estar 

aparentemente centralizada no sexo pode induzir o homem a ter dificuldade de viver a 

sua sexualidade com a companheira, em valorizar a intimidade, afetividade e carinho 

entre o casal. (Pires, C., 2011, pp. 118-119) 

Alguns estudos, (Schmid, G.; Williams, B.; GarcI-Calleja, J.; Muller, C.; Segar, E.; 

Southworth, M.; Tonyan, D.; Wacloff, J. e Scott, J., 2009, p.87, p.162) acerca do 

comportamento sexual dos seniores indicam que estes se encontram menos atentos às 

Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) e às estratégias de prevenção, mostrando uma 

tendência clara para a não utilização de preservativo, em especial numa situação de pós-

menopausa, situação esta que pode acarretar graves consequências, tais como contrair 

algumas destas doenças. 

 

1.3.4. Como aumentar o bem-estar do sénior 

A ideia de que existe um declínio generalizado e irreversível das capacidades 

cognitivas com a idade é mais um estereótipo relacionado com o envelhecimento do que 

uma realidade linear.  

Alterações cognitivas, tais como problemas de memória e dificuldades em realizar 

mais do que uma tarefa ao mesmo tempo, podem ou não afetar significativamente o 

desempenho das atividades da vida diária. (Azevedo, M.J., 2011, p.77-79) 

Ao examinarmos os fatores que podem influenciar o funcionamento cognitivo, dividimos 

estes em: 
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Fatores biológicos: diminuição da visão e da audição, alterações neuronais (perda 

ou mau funcionamento), AVC, stresse, Plasticidade Neuronal Estrutural e Plasticidade 

Neuronal Funcional,  

Fatores pessoais: a escolaridade e instrução, a história pessoal e quais as 

competências mais desenvolvidas ao longo da vida, ser fisicamente ativo e praticar 

ginástica ou desporto e estar sob o efeito de doenças ou de medicação. 

Fatores sociais: fim da atividade profissional com a reforma, nível socioeconómico, 

que no caso dos seniores ricos possibilitam uma velhice mais confortável, com livros, 

internet e atividades culturais (Azevedo, M.J., 2011, pp.79-80) 

Manter a mente ativa é uma estratégia para evitar a perda de memória em seniores 

e minimizar ou adiar o aparecimento de demências. Estimular funções como a memória, 

o raciocínio lógico matemático, a linguagem, a atenção, a concentração e os aspetos 

motores, são o garante de um envelhecimento ativo, participativo, com autonomia e 

independência. Isto diminui a vulnerabilidade, protegendo os seniores do declínio que os 

impede de realizar as suas tarefas quotidianas. (Azevedo, M.J., 2011, p.81, p.85) 

Podem ser utilizadas várias estratégias, tais como: 

Socializar – participar em atividades sociais promovidas pela comunidade. Conhecer 

novas pessoas e conviver. Frequentar atividades de ócio e de lazer (passeios, cruzeiros, 

viagens de longa ou curta duração, jogos de mesa, visitas culturais). 

Prática de atividades culturais – participar em espetáculos, concertos, cinema, 

teatro, procurar associação a grupos recreativos em que há “chás dançantes”, bandas 

musicais em que os seniores tocam instrumentos. 

Sessões de pintura e de artes plásticas – desenvolvem a parte criativa e cognitiva do 

sénior e aumentam a autoestima e o bem-estar. 

Praticar exercício físico – os idosos que praticam exercício físico obtêm melhores 

resultados no raciocínio, memória, tempo de reação, função executiva, controlo cognitivo 

e processamento de informação viso-espacial. Os seniores inativos apresentam um 

acentuado declínio na circulação sanguínea cerebral e piores resultados em testes 
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cognitivos. O exercício físico pode ainda prevenir a doença de Alzheimer e outros tipos de 

demência. 

Ter cuidado com a alimentação – para o bem-estar físico e mental é importante 

realizar uma alimentação saudável e equilibrada. A dieta mediterrânica, à base de peixe, 

legumes e azeite é um exemplo de dieta de excelência. Os chocolates e doces podem 

provocar alterações bruscas no nível de açúcar no sangue (hiperglicemia). É recomendado 

beber água, sumos de frutas naturais e infusões; produtos hortícolas e até consumo 

moderado de vinho tinto às refeições. É preciso ter cuidado com a dieta estritamente 

vegetariana: pode provocar osteoporose. A carne tem o inconveniente de trazer consigo 

as hormonas e outros produtos químicos que foram aplicados ao animal, quer na 

alimentação quer em tratamentos veterinários. 

Dormir bem – é essencial para uma vida saudável. Perturbações do sono, em especial se 

forem persistentes, aumentam o stresse e acarretam consequências ao nível emocional e 

do humor. Quando o sono é reparador, as principais funções mentais renovam -se 

(raciocínio, memória, aprendizagem) e também as emocionais (calma, tranquilidade, 

sensatez). (Azevedo; M. J., 2011, p 81) 

Alterações do padrão do sono com o envelhecimento: 

 Menos horas de sono por dia, 

 Vários despertares durante a noite e vários momentos de repouso durante o dia, 

 Mais tempo desperto antes de dormir / dificuldade em adormecer, 

 Despertar matinal mais cedo.  

(Portugal, J. e Pires, C., 2011,p.219) 

 

Muitas dificuldades do sono podem ser atenuadas com esforço de próprio, como: 

 Arranjar uma “rotina de sono”, 

 Não comer comida pesada à noite, 

 Praticar técnicas de relaxamento, por exemplo, a meditação, 

 Não beber cafés nem bebidas estimulantes no final da tarde, 
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 Praticar exercício físico. 

Se mesmo assim, se a insónia persistir, o sénior deve procurar ajuda profissional 

junto do técnico de saúde (Portugal, J. e Pires, C., 2011, pp.219-220) 

 

A atitude do profissional de saúde perante o sénior deve ser tanto quanto possível, 

preventiva, promovendo a estimulação e a atividade mental. 

Compete ao profissional e à família proporcionar ao sénior oportunidades de 

envelhecimento ativo. Como tal, deve ser sabedor e estudioso do processo de 

envelhecimento em geral e do envelhecimento cognitivo em particular. Sem estudo, não 

é possível identificar e compreender os problemas e dificuldades dos seniores. Os 

seniores têm direito a serem tratados por pessoas competentes. (Azevedo; M. J., 2011, 

p.103) Deve moldar-se às circunstâncias do sénior e nunca o forçar. Deve ter sempre em 

conta o seu nível social e de escolaridade e trata-lo sempre com deferência e respeito. 

(Azevedo, M.J., 2011,p.104) 

A família é fundamental no apoio à estimulação cognitiva do sénior, encorajando-o 

e acompanhando-o a participar em atividades de lazer. A família deve incentivar o sénior 

a ser autónomo e responsável e não o infantilizar (Jacob, L., 2012, p.26). No contexto 

familiar, geralmente uma única pessoa é considerada cuidador. Ela responsabiliza-se pelo 

idoso dependente, sem ou com a ajuda direta e sistemática de outros membros da família 

ou de profissionais (Portugal, J., 2011, pp.228-229). Em caso de sintomas graves de falta 

de cognição, agressividade ou de rutura com a realidade, a família deve procurar ajuda 

profissional. (Azevedo, M.J., 2011, p.105) 

Atualmente, existe uma preocupação por parte dos profissionais de saúde para com 

o bem-estar físico e o psicológico dos cuidadores informais que cuidam de idosos 

dependentes em contexto domiciliário 
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1.3.5. Conclusões 

É preconceito pensar que os seniores são inúteis, mesmo quando se constatam 

mudanças cognitivas que dificultam o desempenho do sénior. 

 Muitas das incapacidades do envelhecimento podem-se prevenir e tratar através 

da estimulação cognitiva, atrás referida. 

Mesmo assim, os seniores constituem a sabedoria de uma longa vida, feita de 

experiências, vivências e até traumas. São sem dúvida estes os melhores conselheiros dos 

jovens, os transmissores da cultura. O seu papel junto dos netos é preponderante e a 

ajuda prestada ao casal (filhos adultos) em que trabalham marido e mulher fora de casa, 

é imprescindível (Levet, M., 1998, p.72) em caso de desemprego, muitas vezes auxiliam o 

casal financeiramente. 

Na sociedade portuguesa atual, urge envelhecer bem, conquistar um estado de 

equilíbrio físico e mental que permita estar ajustado ao envelhecimento de forma a poder 

fazê-lo com bem-estar e com a realização pessoal possível para esta etapa de vida. 

Envelhecer ativamente implica estar numa postura ativa face à vida e sermos capazes de 

escolher e traçar o nosso percurso.  

A maneira como os nossos seniores intervêm mostra o grau da nossa civilização  

Viver mais tempo, chegar à quarta idade e mesmo a centenário é uma realidade 

feliz. O paradigma cultural atual toma o partido do sénior. (Levet, 1998, p.19) 

A vida atual do sénior, por comparação ao passado, tem muito mais qualidade, 

devido às novas tecnologias, aos tratamentos que usufruem e mais que tudo pela queda 

dos preconceitos relativamente ao envelhecimento, um pouco por toda a parte. 

Todos estamos cá para dar alguma coisa aos outros. Se vivermos mais tempo, mais 

temos para dar. Temos de aceitar os outros como eles são. A aceitação do outro, é um 

paradigma transversal a religiões ocidentais e orientais o que evitaria grandes conflitos.  
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1.4. 0 Social e o político 

1.4.1. Políticas sociais para os seniores 

Segundo as estatísticas, Portugal detém um dos maiores índices de pobreza em que 

o baixo montante das pensões coloca os seniores numa situação de fragilidade. Por outro 

lado, a população economicamente ativa tem vindo a diminuir, sendo que o índice de 

rejuvenescimento da população ative teve um decréscimo de 143 em 2001 para 94 em 

2011. Isto significa que, para cada 100 pessoas que saem do mercado de trabalho apenas 

entram 94 (INE 2011, população residente por grandes grupos etários, Portugal e NUTS II, 

2001-2011).3 

As formas de discriminação mais comuns na União Europeia são: idade, género, 

raça, deficiência e orientação sexual. 

Os seniores são um dos grupos em maior situação de vulnerabilidade face ao 

fenómeno da pobreza e da exclusão social. Em muitos meios, é difícil combater a imagem 

do sénior como a de um inútil e incapaz. Os apoios são desiguais e as condições 

habitacionais são fracas. Foi a partir dos anos setenta no séc. XX que começou a ser 

notório o acentuado envelhecimento da população. 

De acordo com a Resolução 46/91 – Aprovada na Assembleia Geral das Nações 

Unidas a 16/12/1991 (Princípios das Nações Unidas para o Idoso), o sénior tem direito a: 

ter oportunidade de trabalhar ou ter acesso a outras formas de geração de rendimentos 

(nº2); ter direito à educação permanente e a programas de qualificação e requalificação 

profissional (nº4); poder viver em sua casa pelo tempo que for viável (nº6); poder formar 

movimentos ou associações de idosos (nº9); ter acesso aos recursos educacionais, 

culturais, espirituais e de lazer da sociedade (nº16); ser tratado com justiça, 

independentemente da idade, sexo, etnia, deficiências, condições económicas ou outros 

fatores (nº18). 

                                                             
3 Conf. anexo I – Censos 2011 Índice de rejuvenescimento da população ativa 
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Para evitar o colapso das economias colocado pelas pressões do envelhecimento 

demográfico, o Conselho Europeu de Estocolmo de 23 e 24 de Março de 2001 definiu 

como objetivos: aumentar para 50% a taxa de emprego da população do grupo etário dos 

55-64 anos, (nº 9); a supressão dos incentivos à reforma antecipada, o aumento da idade 

legal da reforma, (nº 9), mudança do regime de cálculo das pensões e a reconfiguração do 

sistema de proteção social, (nº 8) e a educação e aprendizagem ao longo da vida (nº 10). 

Estas medidas desincentivam a saída precoce do mercado de trabalho dos seniores. 

Para defender os interesses dos seniores, a I Assembleia Mundial do 

Envelhecimento das Nações Unidas de Viena em 1982 elaborou um Plano de Ação de 

cujos princípios se destacam: fomentar a compreensão nacional e internacional das 

questões humanitárias e de desenvolvimento relacionadas com o envelhecimento (3.a); 

promover a compreensão nacional e internacional das questões humanitárias e de 

desenvolvimento relacionadas com o envelhecimento, (3.b); propor e estimular políticas 

e programas orientados à ação e destinados a garantir a segurança social e económica às 

pessoas de idade, assim como lhes dar oportunidades de contribuir para o 

desenvolvimento e compartilhar de seus benefícios (3.c); apresentar alternativas e 

opções de política que sejam compatíveis com os valores e metas nacionais e com os 

princípios reconhecidos internacionalmente em relação ao envelhecimento da população 

e às necessidades das próprias pessoas de idade (3.d); estimular o desenvolvimento de 

ensino, capacitação e pesquisa que respondam adequadamente ao envelhecimento da 

população mundial e fomentar o intercâmbio internacional de aptidões e conhecimento 

nesta esfera (3.e). 

A II Assembleia Mundial do Envelhecimento das Nações Unidas em Madrid em 

2002, subordinada ao tema: “uma sociedade para todas as idades” (nº 1). As suas 

propostas principais foram: incluir os seniores em todas as políticas e programas 

pertinentes em matéria social, económica e de cooperação (nº 2); incrementar a luta 

contra todas as formas de discriminação de seniores no mercado de trabalho (nº 4); 

promover trabalho independente com seniores (nº 6); dar possibilidade de aprender e de 



 Lazer e tempos livres dos seniores na sociedade portuguesa atual 

31 
 

ter acesso a novos conhecimentos, manter a saúde física e mental, perseverar a 

autonomia e estreitar laços intergeracionais (nº 11); acesso aos cuidados de saúde e a um 

bom nível de saúde física e mental (nº 18). 

A Declaração Ministerial de Léon, de 8 de Novembro de 2007, da III Assembleia 

Mundial do Envelhecimento das Nações Unidas, realizada em Léon (Espanha), intitulada 

“Uma sociedade para todas as idades: desafios e oportunidades”, estabelece que, a fim 

de incentivar a participação dos seniores, importa dispor de um ambiente favorável que 

apoie o envelhecimento ativo, a aprendizagem ao longo da vida e o acesso à informação e 

às tecnologias da informação, bem como o voluntariado e a ação cívica. 

Algumas outras medidas tomadas em Portugal pelo Estado e por organizações 

privadas, para ajudar social e economicamente os seniores foram: lançamento de 

organizações de ajuda humanitária; voluntariados; apoios dados às instituições privadas 

que procuram ajudar a terceira idade. 

O combate à pobreza em Portugal traduziu-se principalmente na Criação do 

Complemento Solidário para Idosos, instituído pelo Decreto-Lei nº 323/2005, de 29 de 

Dezembro, com vista a assegurar aos seniores um rendimento não inferior a 400 €.  

O Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas (PCHI) de 17/12/2012 foi 

lançado para prevenir a dependência e a institucionalização de seniores. 

A AGE (Active Ageing and Gender Equality Policies Publication Office of the 

European Union) (Luxemburgo 17/2/2012) defende que o envolvimento direto dos 

seniores, que vivem em situação de pobreza e de exclusão social, na definição das 

políticas, permitirá que as suas vidas e realidades pessoais sirvam de base ao 

desenvolvimento de políticas de inclusão social. É conveniente aumentar os níveis de 

qualificação, certificação escolar e profissional das pessoas adultas em idade ativa. 

Em Portugal, a solução mais procurada para cuidar dos seniores tem sido a 

institucionalização. Mais ainda, as políticas escolhem o Programa de Cuidados 

Continuados de Internamento em vez de programas comunitários, dirigidos a centros de 

dia e a serviços de apoio domiciliários. 
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O modo como a Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCC) criada pelo 

despacho nº 3020/2011 de 23/3/2012, o Projeto PARES criado pelo Decreto-Lei nº 256-

A/2007 de 16/2/2012 se desenvolvem são um modelo da promoção de respostas de 

internamento. 

Estas políticas contradizem o nº 6 das Diretrizes da ONU na Carta dos Direitos dos 

Idosos de 1991 que pretendiam como política principal manter o sénior no seu domicílio. 

São financiadas pelo Ministério da Saúde e pela Segurança Social. 

O lema da II Assembleia Mundial Sobre o Envelhecimento em Madrid como meta 

para a primeira década do sec. XXI: “Demos anos à vida, precisamos dar vida aos anos”. 

Esta visão traz uma mudança de paradigma. São reconhecidos os direitos humanos 

dos seniores e os princípios de: independência, participação, dignidade, assistência e 

autorrealização.  

Os seniores são frequentemente apelidados pejorativamente de “inativos” e por 

oposição consumidores da mais-valia produzida pelos trabalhadores “ativos”.  

“Um sénior representa para a sociedade um encargo três a quatro vezes superior ao 

de um jovem.” (Kennedy, P., 1994, p.104, citado em Pinto, F., 2007, p.80) 

Em 2002, 80% dos seniores estava inativa, sendo a maioria mulheres. Em Portugal, 

o setor rural emprega uma cifra considerável de trabalhadores seniores. Segundo o INE 

(2002), três quartos dos trabalhadores da agricultura e da pesca são seniores. 

Quanto ao setor terciário, há muitos obstáculos na integração de trabalhadores 

seniores: declínio da saúde e da capacidade física necessárias ao desempenho da 

profissão; necessidade de redução no horário; atitudes dos outros trabalhadores, que 

consideram os trabalhadores seniores menos flexíveis, menos capazes de se adaptarem 

às novas tecnologias e mais dispendiosos, nomeadamente a nível de despesas com a 

saúde. Existem mesmo políticas específicas de desincentivo ao trabalho sénior, como por 

exemplo a redução do valor da reforma por cada ano passado a trabalhar (Quinn e 

Burkhauser, 1993, pp.43-59, citados em Martin, I., 2007, p.214). 
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A discriminação contra os seniores poderá ser combatida através da adoção, por 

parte do Governo, de políticas legislativas promocionais da integração dos seniores no 

mercado laboral; da abolição de barreiras institucionais; permitir que a reforma seja um 

processo gradual e não repentino e oposição frontal à discriminação no setor terciário 

(Walker e Taylor, 1993, pp.62-19, citados em Martin, I., 2007, p.214). 

Hoje em dia procura-se “estabelecer uma educação permanente ajustada às 

necessidades hipercompetitivas da economia de mercado global.” É a “educação ao longo 

da vida” (Delors et al., 1996, p.89) que permite uma adaptação ao mercado de trabalho. 

Esta educação assume um papel transgeracional. A terceira idade promove 

disponibilidade para o sénior desenvolver atividades que o realizem como pessoa. 

 

1.4.2. Participação dos seniores na sociedade 

A educação intergeracional é vista como um dos principais benefícios para as 

diversas comunidades. Visa a solidariedade e o incremento das relações entre gerações 

(Palmeirão, 2007b, p.80). Pensar o sénior de forma positiva e esclarecida. 

No Portugal de agora, já não é possível reproduzir as gerações (INE 2012, Índice de 

fecundidade, Portugal, 1992-2060) e os índices de envelhecimento (INE 2012, Índice de 

Envelhecimento, Portugal, 1991-2060) e de dependência dos seniores são preocupantes 

(INE 2011, Índice de dependência de idosos e Índice de dependência de jovens, Portugal 

(1960-2011). 

As estatísticas comprovam que em Portugal, nas próximas décadas, a população 

com mais de 65 anos duplicará. Em 2050, calcula-se que apenas 55,1% da população 

esteja em idade potencialmente ativa (INE 2012, Pirâmide etária, Portugal, 2012 

[estimativas] e 2035 [projeções, por cenários]). 

Na década de 80 do sec. XX, “havia duas pessoas com menos de 20 anos por cada 

sénior com 60; em 2026 a proporção inverte-se: por cada indivíduo com menos de 20 

anos há dois com mais de 60” (INE 2012, Índice de sustentabilidade potencial, Portugal, 

1991-2060). 
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Consequentemente assiste-se ao crescimento da “quarta idade”. É uma população 

maioritária e crescentemente feminina. Distingue-se por ser grande consumidora de 

recursos de saúde e de cuidados sociais. Na sua maioria são pessoas que vivem estes 

últimos anos com incapacidades físicas e psíquicas. 

Com o tempo, a geração intermédia das mulheres (45-60 anos), sobre quem 

recaem, tradicionalmente, as tarefas de assistência à família, poderá ser inferior em 

número aos potenciais dependentes, neste caso, os maiores de 80 anos (MTAS, 

2000b:11).   

Os países de todo o mundo estão a fazer os possíveis por se adaptarem às 

transformações trazidas pelo envelhecimento da população. É preocupante a viabilidade 

dos sistemas de proteção social. Os seniores atuais dispõem de muito tempo livre por dia 

e ao longo de cada vez mais anos (Sampaio, D., 2008, p.83). São mais saudáveis e mais 

instruídos e sê-lo-ão cada vez mais (Sampaio, D., 2008, p.240). 

A Universidade Sénior é uma das melhores maneiras de permitir a participação do 

sénior na sociedade pela educação e conhecimentos privilegiados que transmite. O 

conhecimento torna os seniores mais informados acerca dos seus direitos, logo, mais 

exigentes perante os diversos poderes. 

As estatísticas e os estudos comprovam que os seniores ainda têm um papel muito 

importante na família, nos aspetos relacionais, financeiro e afetivo. Os seniores ajudam as 

respetivas financeiramente e com assistência aos netos. Estas transferências de tempo e 

carinho ajudam os pais a desempenhar o seu trabalho profissional e constitui um papel 

social ativo dos cidadãos seniores (Sampaio, D., 2008, p.4). Os seniores procuram 

participar, contudo não necessariamente num emprego, no completo sentido do termo. 

Segundo A. Gorz (1995; 1998), nesta altura da vida dedicam-se ou a atividades 

heterónomas, dependentes do mercado, ou a atividades autónomas, escolhidas pelo 

sénior. Há uma relação direta entre satisfação de vida e atividades de lazer (Mahon e 

Searle, 1994, p.39).  
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As Universidades Seniores são muito importantes no convívio, participação ativa e 

partilha de conhecimentos entre seniores. Outros modos de reunião entre seniores são: o 

programa Novas Oportunidades, a educação de adultos, os cursos de informática para 

seniores, os cursos livres, os blogs e os sites geridos por seniores e o voluntariado. As 

atividades das Universidades da Terceira Idade consistem em cursos, “workshops”, 

conferências e visitas. Esta iniciativa é mais específica de uma elite cultural mais instruída. 

Os centros e clubes de seniores promovem animação social, estimulando o convívio 

e a integração. Os centros de dia proliferam, é um recurso social de permanência diurna 

(alternativo à institucionalização) especialmente concebido para seniores que sofram de 

algum grau de dependência (física ou psíquica). Oferecem cuidados de saúde, 

alimentação e transporte. Acabam por ter iniciativas culturais, para ocupar o tempo livre 

dos seniores. 

As artes são o campo em que os seniores têm mais possibilidades de participar 

ativamente. A animação promove a capacidade de criar objetivos individuais e espaço 

para a “manutenção da autonomia”. Para além do trabalho ocupacional, a animação deve 

manter as capacidades de cada sénior, promovem qualidade de vida, solidariedade e 

alegria de viver. A animação com seniores possibilita: enquadrar a pessoa com as suas 

características no meio em que está inserida (residência, centro de dia, convívio, 

Residência de idosos, etc.); perceber o grau de autonomia de cada pessoa; perspetivar 

gostos pessoais e encontrar tarefas que possam ir ao encontro do seu gosto; estabelecer 

calendários de execução de tarefas; avaliar o processo com o sénior; encontrar com o 

sénior alternativas da realização da tarefa e possíveis melhorias. 

A ocupação dos tempos livres vem colmatar a exclusão e isolamento provocados 

pela reforma, morte de familiares, perda ou diminuição de relações sociais. 

Os recursos de lazer para seniores estão a aumentar. Existe uma gerontologia do 

lazer que reconhece aos seniores participação, educação ao longo da vida e convívio 

entre as diferentes gerações. 
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Entre as formas de intervenção junto dos seniores sobressai a animação 

sociocultural, porque reúne características e condições que a favorecem. Destacam-se a 

capacidade para criar objetivos individuais, o espaço para a “manutenção da autonomia” 

e o trabalho ocupacional. 

Contudo, nos meios rurais, o transporte é um forte dissuasor da participação dos 

seniores na animação sociocultural (Blanding, Turner, e GerbranT, 1993, pp.52-54; Leiter 

e Leiter, 1985, citados em Cid, L., 2007, p.284). Estes núcleos populacionais deveriam ser 

merecedores de uma atenção especial por parte das autoridades. 

A legislação portuguesa e europeia atual dispõem sobre as condições arquitetónicas 

de: lares, centros de dia, museus, teatros, cinemas, salas de espetáculos, salas de 

concertos e casas de banho públicas de modo a proporcionarem ao sénior o maior bem-

estar. 

Os centros cívicos são vocacionados para desenvolver a vida sociocultural. São 

ponto de encontro e combinação de viagens, workshops e teatros. A educação e o 

conhecimento realizam o sénior. 

São as autarquias locais e mais propriamente as Juntas de Freguesia que mais 

facilmente poderão encontrar atividades para ocupar o sénior, porque dispõem de 

inúmeras possibilidades de mobilização e organização. O poder local conjuntamente com 

os seniores devem organizar-se para promover atividades e modos de participação. 

 

1.4.3. Conclusões 

O conceito de “aproveitamento integral” é defendido como “a contribuição de 

forma ativa para o bem-estar do coletivo por parte de todos os seus membros, sem 

sacrificar ou marginalizar nenhum deles; ao invés, utilizando o seu máximo potencial” 

(Beauvoir, Simone; 1970, citado em Martin, I., 2007, p.222). 

Os governos de todo o mundo estão fazendo um esforço por se adaptar ao 

envelhecimento demográfico integrando no mercado de trabalho e estabelecendo a 

educação ao longo da vida de modo transgeracional. Também se pretende combater a 
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estigmatização e o estereótipo acerca do sénior e mantê-lo ocupado até o mais tarde 

possível. Ao promover o envelhecimento produtivo, emerge como enquadramento a 

Gerontologia, a qual implementa programas educativos e programas nas empresas. 

A Gerontologia e a Carta dos Direitos do Idoso (1991) reconhecem ao sénior o seu 

valor na participação ativa na vida familiar (nº 10). Mais ainda, conforme afirma a Carta 

de Direitos do Idoso (1991), é preciso reduzir a institucionalização e manter o sénior em 

casa o máximo de tempo possível (nº 6). Neste sentido, também se devem prestar 

informações e recursos às famílias dos seniores. 

Os recursos de lazer estão a aumentar em Portugal beneficiando uma quantidade 

crescente de seniores, que assim se escapam da solidão e do isolamento e melhoram 

significativamente o bem-estar e a autoestima. As artes são o campo de animação 

sociocultural que os seniores preferem. São praticadas em Universidades da Terceira 

Idade, Centros de Dia, Centros e Clubes de Seniores e outros, permitem conviver, 

integrar-se e participar na interligação e fusão de gerações. Há, pois, uma ligação estreita 

entre prática das artes e aumento do bem-estar. Esta prática pode e deve ser 

intergeracional. 

 

1.5. Autoestima  

1.5.1. Relação entre os termos Autoestima, Autoconfiança, Autoaceitação e 

Autoimagem 

Em psicologia, o conceito de autoestima engloba as atitudes, as crenças e os 

sentimentos que os indivíduos têm acerca deles próprios incluindo uma socialização, 

inserção e aceitação nos grupos bem-sucedida (Harter, S., 1998, pp.6-67) 

A autoestima encontra expressão no comportamento, sendo considerada ou uma 

característica permanente da personalidade (traço de autoestima) ou uma condição 

psicológica temporária (estado de autoestima). Finalmente, a autoestima pode assumir 

uma dimensão particular (por exemplo: “Acredito que sou um bom escritor, estou muito 
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orgulhoso disso”, ou uma extensão global, por exemplo: “Acredito que sou uma boa 

pessoa e sinto-me orgulhoso quanto a mim no geral”. 

“O conhecimento que o indivíduo tem de si próprio, pode-se dividir em dois 

componentes distintos: um descritivo, apelidado de autoimagem e outro valorativo, que 

se designa por autoestima. Outros dois termos muitas vezes usados como sinónimos de 

autoestima são: autoconfiança e autoaceitação.” (James, W., 1892,p.71 citado em Harter, 

S., 1998, p.58)) 

“A autoestima é fortemente dependente da imagem do corpo.” (Kellerman et al., 

1980, p.297 citado em Ader, F., 1998, p.256) 

“A solidão, o isolamento, ao significarem uma rarefação das relações sociais e um 

vazio afetivo, funcionam como fatores stressantes, obrigando a um esforço de superação, 

muitas vezes vivido através de comportamentos agressivos, de grande ansiedade ou de 

depressão” (Monfort, 2001,S/nº). A depressão é sempre preocupante, por causa da 

tristeza, inatividade e apatia em que mergulha o deprimido e por constituir fator de risco 

podendo atingir o suicídio. A solidão tem sido, muitas vezes, assumida como depressão, 

ansiedade e isolamento social, ao invés de ser reconhecida como um problema distinto.  

Fundamentalmente, um sénior terá uma autoestima alta se os seus sucessos forem 

iguais ou superiores às suas aspirações. (James, W., 1890, citado em Bolgnini, M., 1998, 

p.85).Ao inverso, terá uma autoestima baixa se os sucessos forem inferiores às suas 

aspirações. “A autoestima de um indivíduo refere-se às perceções das suas capacidades, 

competências ou qualidades. Quanto mais o indivíduo é elogiado, mais essa opinião é 

importante para ele”(Rosenberg, 1979, S/nº , citado em Bariaud, F., 1998,p.127-128) 

No entanto, seniores que vivem em locais menos desenvolvidos, pouco habitados, 

poderão desenvolver uma autoestima com pequenos trabalhos que exerçam dentro da 

sua comunidade. Por exemplo rendas, tapetes de Arraiolos, cerâmica, jogos tradicionais, 

etc. A autoestima confere competências para a integração nos grupos e favorece a 

inserção profissional.  
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“Conhece-te a ti próprio.” 

(SÓCRATES) 

 

Há um grande número de pessoas que procura e pratica a introspeção conforme 

Sócrates a preconiza. As pessoas interrogam-se sobre as suas intenções, sobre os seus 

valores e atitudes e definem crenças. Procuram compreender-se a elas próprias, conhecer 

as suas emoções. É importante tentar compreender os antecedentes que condicionam a 

autoestima, o que é útil para ajudar a elevá-la. “O autoconhecimento passa pelo 

conhecimento do outro”(Wallon, 1941, citado em Lamia, A., 1998, p.107). 

Para Cooley (1902), a auto estima é socialmente determinada e pode-se ler ao 

espelho refletindo a opinião que os outros “significativos” exprimem, “(looking glass 

self)” 

Também a identidade varia segundo o grupo “dominante” (possuidor de um poder) 

ou “dominado” (submisso a um poder) em que está inserido.” A noção de identidade 

pessoal é constituída por um sistema de representações e sentimentos sobre si. A 

identidade evolui e transforma-se ao longo da vida. 

No entanto, os nossos sucessos e/ou reveses são inseparáveis do nosso lugar social, 

cultural, político e familiar. A nossa vida de hoje é toda constituída de um conjunto de 

diversos episódios somatórios do passado de cada um. Isto é particularmente importante 

se tivermos em conta as vivências do sénior, que ultrapassam em número e qualidade as 

dos seus descendentes e outras pessoas mais jovens 

 

1.5.2. O género e a autoestima 

O género define-se como um conceito universal, baseado na hereditariedade 

biológica, e um sistema de símbolos diferentes nos quais os espaços masculinos e 

femininos são contrastantes e a masculinidade descreve-se como o não-feminino. Insere-

se na sociedade e na cultura como um repertório em interação com os meios sociais. 

(Ribeiro, O., 2012, p.233) 
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A teoria dos papéis de género enfatiza as problemáticas da saúde, porque é que os 

homens ou as mulheres sofrem mais determinados problemas à medida que envelhecem. 

Assume que as diferenças da socialização são anteriores aos papéis do género. A teoria 

de acesso aos recursos sobrevaloriza o acesso aos recursos entendidos como valiosos 

para a sociedade. (Ribeiro, O.,2012, p.237)  

A autoestima está ligada a estereótipos que favorecem a imagem masculina em 

detrimento da imagem feminina. As mulheres enfrentam inúmeras transições de papéis 

ao longo da vida, incluindo a entrada no mercado de trabalho, em simultâneo com a 

maternidade, mais tarde com o papel de avó, todavia, o mais penetrante e 

potencialmente perturbador deles é a perda de um cônjuge ou parceiro. 

Walters e Charles (1997) descobriram que a transição para a viuvez está associada a 

uma diminuição da autoestima das mulheres. Esta acarreta diversas perdas e mudanças 

para as mulheres, entre as quais uma perda de status, que conseguiram através da 

associação com seus cônjuges, uma perda ou mudança na sua estabilidade económica, na 

vida social, na identidade, e na saúde física e mental. 

Uma grande transição para ambos os géneros é a passagem da meia-idade para a 

velhice, que envolve altos níveis de instabilidade, resultantes de mudanças nos papéis 

(ninho vazio, reforma, competências de trabalho obsoleto), as relações (morte do 

cônjuge, diminuição de apoio social), e funcionamento físico (declínio da saúde, perda de 

memória, mobilidade reduzida), bem como uma queda no status socioeconómico (Baltes 

e Mayer, 1999, Afonso, M.,2012, p.163-173), produzem alterações irreversíveis na 

condução, constante evolução e adaptação à nova vida do sénior. 

 

1.5.3. Conclusões 

Durante a sua vida, o sénior já sofreu uma série de grandes perturbações que 

incluem a má adaptação a modificações profundas no seu meio interno e externo e/ou a 

má aceitação da perda dos seus diferentes papeis. Na viuvez, o apoio familiar e social é 

decisivo. Quando o sénior não for capaz de ultrapassar os seus problemas ir-se-á refugiar 
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na doença. Todavia, indivíduos mais fortes, alicerçados em valores e crenças sólidos, 

apresentam uma autoestima que oferece resistência e faz frente ao ataque psicológico, 

aos diferentes problemas e que arrastam consigo grandes contrariedades.  

 “Envelhecer é a ocasião de um encontro connosco próprios que nos permite 

reinventar o tempo.” (Ennuyer, B., 2013, p.106, citado em Pitaud, Ph., 2013,p.106) 

A nossa cultura ocidental está organizada em função do desempenho, da 

competição e da conformidade. Quem não é produtivo economicamente é desvalorizado. 

O materialismo da vida espelha para o sénior uma imagem bastante negativa, de rejeição, 

inutilidade e incapacidade. Já nas culturas orientais os “mais velhos” são encarados como 

seres especiais, merecedores de todo o respeito. Os valores culturais são completamente 

diferentes e têm forte influência no “modus operandi” com os seniores. 

 
2. Enquadramento no tema 

 

2.1.  Criatividade 

2.1.1. Conceito de criatividade. 

A criatividade dentro de uma cultura é uma capacidade adaptativa que através de 

um processo pode alterar o quadro conceptual de um campo simbólico. A criatividade é 

uma capacidade adaptativa do ser humano, equipamento biológico que todos os seres 

humanos têm, em maior ou menor grau, para poderem resolver problemas banais ou 

complexos. Durante anos pensou-se que a criatividade estava ligada ao divino, por não se 

compreender a sua origem. A ciência veio-nos comprovar o contrário. 

Todd Lubart (2003, p.10) afirma que “a criatividade é a capacidade de realizar uma 

produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada ao contexto em que se manifesta”. 

Para sermos criativos temos de ativar a imaginação. Desta forma conseguimos produzir 

algo de novo e encontramos novas soluções para determinados problemas, 

inclusivamente, podemos refletir sobre novas questões. 

Cultivar a imaginação e o espírito crítico beneficia o indivíduo e a comunidade que 

tem mais a aproveitar com aquilo que ele tem para dar. Vernon (1989) considera a 
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criatividade como “a capacidade da pessoa para produzir ideias, descobertas, 

reestruturações, invenções, objetos artísticos novos e originais, que são aceites pelos 

especialistas como elementos valiosos das Ciências, da Tecnologia e da Arte. Tanto a 

originalidade como o valor são propriedades do produto criativo, embora estas 

propriedades possam variar com o passar do tempo” (Vernon, 1989). Como método 

criativo, Ciências, Tecnologia e Arte assemelham-se muito. 

A criatividade é por natureza exploratória. É muito útil porque dá hábitos de 

questionamento e porque as suas ferramentas e modo despreconceituoso de ver a 

realidade melhoram o desempenho noutras áreas. A adicionar, são muitas as razões que 

justificam o ensino e a prática das artes. 

 

2.1.2. Avaliar a criatividade. 

A criatividade, por ser uma capacidade composta por vários fatores, como o 

demonstrou Guilford (1950, p.205-208) pode ser avaliada. O primeiro autor a elaborar os 

primeiros testes de avaliação do potencial criativo foi Torrence (1962).Outros se lhe 

seguiram fazendo novas propostas e dirigindo a avaliação para aspetos concretos dos 

vários fatores que compõem este conceito. Os testes de criatividade medem a capacidade 

divergente de respostas baseando-se nos indicadores: fluência (número de respostas 

lógicas); flexibilidade (número de categorias englobantes das respostas); originalidade 

(raridade estatística das respostas) e elaboração (número e tipo de detalhes que 

enriquecem as respostas). (Torre, S., 2006, p.73)  

As bases do processo criativo estão, entre outros aspetos, nas características 

particulares dos traços de personalidade atribuídos aos criadores, tais como: a 

sensibilidade aos problemas, a curiosidade, a capacidade em correr riscos, a tolerância à 

ambiguidade e a perseverança. (Torre, S., 2006, p.83) A dimensão emocional da 

criatividade é um fator a considerar, pois as emoções positivas ou negativas poderão, 

como o demonstram alguns estudos, inibir ou potenciar a criatividade. (Torre, S., 2006, 

p.88) 
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2.1.3. Etapas do processo criativo. 

Segundo Wallas (1926; Ribot 1900; Rossman, Haeffele, Kneller e Torre, 2003), o 

processo criativo desenvolve-se em várias etapas que, segundo este autor, se sucedem no 

tempo. Esta descrição do processo criativo é apelidada de modelo clássico em 4 etapas. 

Apesar destes novos contributos para a elucidação do processo criativo, o modelo 

clássico em quatro etapas (Wallas, 1926) tem ainda a virtude de nos fazer compreender o 

tipo de operações cognitivas e os tipos de pensamento que geram um produto criativo.  

1. Preparação- este é o momento em que o sujeito toma consciência dos 

dados da situação a resolver. É fundamental um grande conhecimento do campo, onde a 

pessoa se torna familiarizada com uma área específica e procura informação sobre o 

assunto em estudo. 

2. Incubação – afastamento e descentramento da tarefa para o pré-

consciente (Romo, 1997). Procura-se genuinamente na informação a solução a um dado 

problema. Os estímulos exteriores são necessários para ajudar a encontrar a solução.  

3. Intuição – Eureka! A ideia surge de modo súbito. O insight. Onde a pessoa 

se afasta do problema até que a solução aparece, parecendo “vinda do nada”. 

4. Verificação – decisão de pertinência da intuição. Mais uma vez, pressupõe 

grande conhecimento do campo é o período mais longo do processo. Pensamento 

convergente. Se a avaliação da solução encontrada não satisfizer os dados iniciais do 

problema, poderá haver necessidade de regressar às primeiras etapas, de novo, para que 

se originem novas intuições. 

Outros autores recentes debruçaram-se sobre a efetividade desta 

operacionalização, considerando que este não é assim linear e sequencial, tendo 

considerado nele inscritos outros momentos que designaram por subprocessos, tais 

como: definição e redefinição do problema, associação da informação, articulação, 

analogia, combinação seletiva codificação da informação. Estes autores propõem 
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modelos de processo criativo como um sistema organizador dos subprocessos que estão 

implicados (Lubart, 2003). 

Existem técnicas para agilização do pensamento criativo tais como, para estimular o 

pensamento associativo, uma das técnicas possíveis é a de “Brainstorming” que funciona 

de acordo com os seguintes princípios: suspensão do juízo crítico, a quantidade aumenta 

a qualidade, combinação de ideias, dar rédea solta à imaginação (Osborn, 1954). 

Outras técnicas fomentam a estimulação de um dos fatores da criatividade, a 

flexibilidade. Nestas técnicas procura-se que os participantes encontrem vários pontos de 

vista para um mesmo problema. É importante ter tantas ideias diferentes quantas 

possíveis, imaginar as consequências do problema e usar livremente o pensamento 

divergente. Os indivíduos criativos experimentam várias soluções alternativas até estarem 

seguros de terem encontrado o que melhor responde às premissas do problema inicial. A 

indecisão pode ser um risco conveniente. O manter o problema em aberto, durante mais 

tempo, exige que o criador tenha uma boa tolerância à ambiguidade, mas o facto de o 

não fechar de imediato permitir-lhe-á experimentar diversas soluções e sofrer a influência 

de vários estímulos. Ao manter abertas as opções, o mais provável é que a solução seja 

original e apropriada. Do ponto de vista do uso criativo da energia mental, a principal 

diferença entre as mentes dos indivíduos é a atenção dedicada às tarefas e à novidade. 

Para estimular a energia criativa, Csikszentmihalyi (1996, pp.392-405) aconselha a 

exercitá-la do seguinte modo e explorar o mundo: 

 Curiosidade e interesse – não perder a capacidade de se admirar com as 

coisas por insignificantes que elas pareçam. Pode se prestar dedicação a mais de um 

campo. 

 Tentar ser surpreendido por algo todos os dias – reparar em objetos, 

conversas, refeições. Quais as experiências que se retiram deles? 

 Tentar surpreender pelo menos uma pessoa por dia – desinibir-se e retirar-

se da rotina e dos comportamentos habituais com outras pessoas. As pessoas se 
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interrogarão acerca das tuas motivações. Numa fase de procura, a rotina pode ser 

restritiva. 

 Escrever em cada dia o que te surpreendeu e o que fizeste os outros 

surpreenderem-se – arranjar um bloco para escrever, registar experiências ou desenhos. 

Experimentar todas as noites registar o acontecimento e a ação mais importante do dia. 

Após alguns dias, refletir sobre os registos. 

 Quando algo te interpelar a sério, reconhece-lhe atenção – o mundo 

exterior é importante. Só podemos escolher o que mais nos interessa após reparamos 

numa quantidade de aspetos relativos à realidade. 

 Cultivar o fluir na vida quotidiana – ajuda a desfrutar de maneira que não 

só se evita a depressão, como se incrementa a complexidade das nossas capacidades para 

nos relacionarmos com o mundo. 

 Despertar de manhã com um objetivo concreto que proporcione ilusão – 

mesmo que ao princípio os assuntos pareçam triviais e desinteressantes. O principal é 

começar de modo que se torne um treino. Com o decorrer do tempo os assuntos e os 

objetivos tornar-se-ão mais interessantes e complexos a maior parte do dia. 

 Se fazes algo bem, torna-se agradável – a qualidade da experiência tende a 

melhorar em proporção ao esforço investido nela. Concentrar-se na tarefa sem 

distrações. Começar por atividades simples e agradáveis. Depois progredir para atividades 

mais difíceis, como um hobby. Por fim consegue-se prosseguir o objetivo final, que é 

dominar a destreza mais importante de todas – a meta destreza, que consiste em ser 

capaz de converter qualquer atividade numa ocasião de fluir. 

 Hábitos de firmeza – concentrar-se. Evitar interrupções. Canalizar a 

atenção para o que interessa. Em cada caso concreto decide se deve estar aberto ou 

concentrado. 

 Levar o horário a sério – a energia criativa precisa de tempo, como 

qualquer outra forma de energia psíquica. Mesmo na situação mais criativa a obra precisa 

de um tempo mínimo para sua criação. Por isso, deve se adaptar o tempo de trabalho 
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artístico para o período do dia em que o trabalho rende mais e é mais produtivo, o que 

varia de indivíduo para indivíduo. Por vezes, é necessário rever o horário praticado. 

 Tirar tempo para refletir e relaxar – não trabalhar sob pressão sem 

descanso. Intercalar com o trabalho criativo algumas tarefas repousantes como caminhar, 

nadar, tomar duche e conduzir. Dormir bem também é importante e alguns indivíduos 

criativos afirmam que o sono ajuda à sua criatividade. 

 Organizar o teu espaço – é importante estar de harmonia com o ambiente. 

Procurar viver na cidade ou território que mais agrada. A decoração da nossa casa deve ir 

ao encontro dos nossos ideais culturais e estéticos. Os objetos que habitam o espaço 

distribuem as energias criativas e tornam-no personalizado e portátil. O carro está 

personalizado e constituído em prolongamento do eu. 

 Descobrir o que te agrada e desagrada na vida – praticar a autoanálise. 

Perceber como a vida está a ser orientada e por conseguinte porque estamos ou não 

felizes com ela. 

 Começar a fazer mais o que se gosta e menos o que não se gosta – tentar 

ver e perceber o que corre bem ou mal na vida diária. Para se manter criativo e não cair 

na apatia é indispensável utilizar técnicas que organizem o tempo, o espaço e a atividade 

potenciadas em experiências ótimas. 

 

 

2.1.4. O fluir da criatividade.  

Conceito de “fluxo” – estado no qual as pessoas se sentem tão envolvidas numa 

atividade que nada mais parece importar-lhes. A experiência é tão agradável que as 

pessoas realizam-na, apenas pelo motivo de realizá-la, mesmo que seja custosa, difícil ou 

perigosa. Implica concentração total e distorção do tempo. Tem um caráter autotélico, 

visto que é um fim em si mesma (Csikszentmihalyi, 1990,p.106).  

A experiência de fluxo eleva o curso da vida a outro nível. O alheamento dá lugar ao 

envolvimento, o desfrute substitui o aborrecimento, a impotência transforma-se num 
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sentimento de controlo e a energia psíquica funciona reforçando a sensação do eu, em 

vez de se perder ao serviço de objetivos exteriores. Quando a experiência é 

intrinsecamente gratificante, a vida justifica-se no presente, em vez de ficar refém de 

hipotéticos ganhos futuros. (CsikszentmihalyI, 1990, p.103) 

Para Csikszentmihalyi, para a criatividade ser uma experiência de “fluxo”, exige-se 

um treino mental árduo e altamente disciplinado. (1990, p.85) A tarefa flui porque há 

metas claras a cada passo, há uma resposta imediata às ações, dificuldades e destrezas. A 

atividade e a consciência equilibram-se, a consciência concentra-se. Não há medo de 

fracassar e desaparecem as preocupações com a aparência. A atividade torna-se auto 

télica porque se desfruta e não por motivos exteriores. 

É preciso cultivar uma curiosidade e uma admiração pela vida constantes. Só estes 

atributos podem melhorar a qualidade da experiência, a qual constitui a matéria de que 

os sentidos se servem para produzir arte. (Csikszentmihalyi, 1996, p.392) O “fluxo” 

providencia focalização em informações selecionadas. Tem poder para eliminar e/ou 

suspender a entropia (Csikszentmihalyi, 1990). O melhor caminho para a felicidade é 

aprender a fluir. Esforçar-se por alcançar aquilo que se quer e encontrar sentido no que 

se pode mudar. Só ai se cumprem as três leis cósmicas: evolução, harmonia e vibração. O 

“momento branco” ou de “fluxo” de Csikszentmihalyi é harmonioso, unificado e fácil, 

uma experiência ótima. 

Focando a criatividade e as emoções, podemos dizer que a criatividade emocional é 

o poder transformador da pessoa na sua totalidade para perceber, sentir, pensar e 

expressar-se movido por emoções, sentimentos, e outros fatores de índole afetiva (Torre, 

S., 2006, p. 338). O mecanismo de “tensão diferencial” está presente em todo o ato 

criador. A criatividade emocional está presente em todo o ato criador, porque em todo o 

ato de natureza criativa existe um momento inicial de inquietação, de implicação afetiva, 

de tensão entre o que se tem e o que se procura. (Torre, S., 2006, p. 339). 
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A criatividade emocional está na vida. A criatividade não só resolve problemas 

como é estrutural do ser da pessoa e se projeta na vida, com tudo o que há nela. A 

cultura, aprendida nas escolas, é o fruto do trabalho e da vida das mentes criativas. 

Várias maneiras de compreender a arte do ponto de vista emocional: 

 Através da tensão emocional, da confrontação cognitivo-emocional; 

 É interativa, reage aos estímulos do meio e aproveita situações ocasionais 

e aleatórias; 

 As ideias fluem, sem serem pré-concebidas. Cada criação é única e 

diferente da anterior; 

 É um potencial holístico integrador de inclinações básicas como: perceber, 

pensar, sentir, atuar, persistir e relacionar-se; 

 É flutuante, como tudo o que é emocional. As emoções e os sentimentos 

dependem dos estados anímicos do sujeito e são por isso mais instáveis; 

 É impressionante com os resultados. A maior carga emocional investida 

surpreende rápida e facilmente o recetor;  

 Promove mudanças e deixa rasto (Torre, S., 2006, p. 339). 

A emoção acompanha a resolução da obra. Depois da obra concluída, permite que o 

autor e o espetador sintam emoções ao desfrutá-la. 

O humor é uma disposição afetiva dominante que perdura no tempo (Lubart, 2003). 

É uma das facetas que influencia de modo estrutural a criatividade. O humor é 

imprevisível e variável e às vezes difícil de controlar. 

A inteligência emocional é a capacidade de perceber e gerir as suas próprias 

emoções, que afeta profundamente todas as outras faculdades, quer facilitando-as, quer 

interferindo com elas (Goleman, D., 1995, p. 101). 

O estado emocional negativo favorece em parte a criatividade, porque alguma 

ansiedade, apesar do stresse, pode ajudar a conseguir bons resultados (Champion, T., 

1989), porque para alguns indivíduos trabalhar sob stresse é desafiante. Para outros 

indivíduos, sofrer uma elevada ansiedade é um previsor praticamente seguro de que 
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acabará por falhar no campo (Goleman, D., 1995, p.104). Nestes casos, a baixa 

autoestima e a falta de autoconfiança são corrosivas e prejudiciais para trabalhar.  

O estado emocional positivo favorece a criatividade porque provoca descontração. 

“Os estudantes dotados de um nível mais elevado de esperança visam objetivos mais 

altos, e sabem como trabalhar para alcançá-los. Quando comparamos estudantes com 

aptidões intelectuais equivalentes no seu desempenho académico, o que os distingue é a 

esperança” (Seligman, M., 1991). É preciso força de vontade, perseverança e 

frequentemente, estar habituado, desde o mais cedo possível, a adiar a gratificação. 

Diz Seligman que é “a combinação de um talento razoável e da capacidade de 

perseverar face à derrota que conduz ao êxito. (…) O desempenho real é função não 

apenas do talento, mas também da capacidade de enfrentar a derrota” (Seligman, M., 

1987). As emoções positivas facilitam o acesso aos materiais positivos em memória, 

ocasionando o acesso a um material cognitivo vasto (Isen, 1999). 

A adicionar, criatividade e felicidade reforçam-se mutuamente numa ligação 

bidirecional. A felicidade permite novas soluções para os problemas do dia-a-dia e para 

resolver problemas. (Richards, 2007). 

 

2.1.5. A personalidade criadora: disposições psicológicas necessárias à 

originalidade. 

A criatividade não assume um tipo único de personalidade. No entanto, a 

complexidade é um traço distintivo da personalidade dos criadores. Contêm extremos 

contraditórios, em vez de serem “indivíduos” são uma “multitude”. Abraçam uma 

totalidade de traços em leque. Não conhecem nem a neutralidade nem o meio-termo. Os 

criativos conhecem os extremos e convivem com eles sem conflito. 

A autocrítica conduz à humildade. Por sua vez, o criador nunca está satisfeito 

consigo próprio. Também pretende inovar, assumindo uma postura agressiva (no bom 

sentido) para singrar no meio, marcar diferença e acrescentar algo de novo. É necessária 

a disposição para correr riscos, e de vária índole, de romper com segurança a tradição. 
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Os artistas frequentemente sofrem sobretudo porque são pessoas com uma 

sensibilidade fora do comum, as suas inquietações são frequentemente manifestas e 

traduzidas nos seus trabalhos, permitindo a sua identificação por parte do público, o qual 

também pode sentir a mesma inquietação ou perca.  

Segundo Csickzentmihalyi (1996,pp.78-99), os criadores apresentam 10 pares de 

traços de personalidade em que podem passar de um extremo ao outro do polo desse 

binómio.  

 Energia/concentração – os indivíduos criativos mostram uma grande quantidade 

de energia física, embora com frequência descansem e durmam muito. Trabalham 

muitas horas, com grande concentração. Possivelmente são também favorecidos a 

nível físico e genético.  

 Vivos/ingénuos – é uma questão em aberto. Um QI baixo inviabiliza a criação 

criativa. Contudo, um QI brilhante também pode ser prejudicial. Estas mentes 

tendem a carecer de curiosidade para a descoberta, qualidade fundamental do 

artista, por se sentirem muito seguras de si. Há um limite, perto do QI de 120, em 

que abaixo é difícil ser criativo, e muito acima, não implica maior criatividade, por 

outro lado, uma certa imaturidade tanto emocional como mental pode ser 

favorável às intuições mais profundas. 

 Responsabilidade/irresponsabilidade – os indivíduos criativos investem muito 

tempo no trabalho duro e na perseverança mas têm uma postura alegre e 

descontraída sobre os seus trabalhos.  

 Imaginação/fantasia – a arte e a ciência são formas de escapar da realidade. O que 

importa à arte e à ciência é ir mais além do que consideramos real e criar uma nova 

realidade. O artista pode ser tão realista como o físico, e o físico tão imaginativo 

como o artista. 

 Extroversão/introversão – a extroversão e a introversão são os traços mais 

estáveis da personalidade e que podem inclusivamente ser medidos. Para estudar 
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música convém praticar em ambiente solitário, no entanto muitos criativos gostam 

de ver gente, trocar ideias e ver trabalhos de outros artistas. 

 Humildes/orgulhosos – muitos indivíduos criativos são críticos do seu passado 

criativo e procuram cada dia começar de novo e inventar novas coisas. No entanto, 

por modestos que sejam estes indivíduos, sabem por comparação que o seu 

desempenho teve sucesso. 

 Androginia psicológica – frequentemente, e enquanto artistas, os indivíduos 

criativos apresentam traços do seu género e do género oposto. Refere-se à 

capacidade de uma pessoa ser ao mesmo tempo agressiva e protetora, sensível e 

rígida, dominante e submissa. Não se usam testes para medir estes traços. 

 Rebeldes/independentes – efetivamente, não se pode ser rebelde sem ter 

interiorizado uma cultura e ter aprendido as regras de um campo. Mas ser somente 

tradicional não chega para inovar. É necessária a vontade de correr riscos, de 

romper com a segurança da tradição. 

 Apego/desapego – sem paixão, a obra torna-se desinteressante porque é difícil de 

compreender. Sem objetividade, perde qualidade e credibilidade.   

 Abertura e sensibilidade – expõe os indivíduos criativos ao sofrimento e à dor mas 

também a uma grande quantidade de prazer. A sensibilidade conduz à ansiedade.  

Isso acontece por vezes quando a obra que o artista executa, após bastante tempo 

de trabalho investido, não resulta como ele gostaria ou tem pouco interesse da parte do 

público. Porém, se o indivíduo criativo trabalha no seu âmbito e tudo corre bem, as 

preocupações e cuidados desaparecem e são substituídos por uma sensação de alegria. 

Segundo Csikszentmihalyi (1996) a qualidade mais importante dos criativos é a 

capacidade de desfrutar o processo de criação por si próprio. Sem este traço, não haveria 

busca da perfeição. A presença destes traços varia de pessoa para pessoa. 

Para Lubart (2003), as pessoas fortemente relacionadas com a criatividade, 

apresentam os seguintes traços de personalidade: perseverança, tolerância à 
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ambiguidade, abertura a novas experiências, gosto em correr riscos e psicotismo (corte 

com a realidade, mas não numa perspetiva de enfermidade). 

Saturnino de La Torre, para quem “somos seres inacabados, em permanente 

evolução e devir” (2006, p.80) não acredita em verdades absolutas. Existem 

aproximações a um saber em constante evolução. A objetividade é substituída pela 

intersubjetividade ou contraste de subjetividades. As contribuições de Einstein e 

Heisenberg confirmaram que a compreensão de um objeto depende da posição do 

sujeito (Torre,S.,2006, p.83). O método deixa de ser uma estrutura estável para caminhar 

em busca da verdade, para se converter numa estratégia adaptativa à finalidade, sujeitos 

e ambientes. A ambiguidade, o caos e a incerteza são pontos de partida para a busca. 

Trabalha-se com probabilidades. 

Saturnino de la Torre, tal como outros investigadores da criatividade, investigou a 

pessoa e o processo criativo. Recolheu referentes e traços como: sensibilidade aos 

problemas, imaginação, curiosidade intelectual, intuição, abertura à experiência, abertura 

à novidade, independência, sentido de humor, agilidade associativa, ter sonhos, ser 

idealista, ser constante (2006, p.88). 

Tanto Saturnino de la Torre (2006, p.98) como Csikszentmihalyi (1996, p.345) 

acreditam que a energia é o componente que melhor descreve o fluxo criativo. As 

pessoas enérgicas têm mais ideias e sugestões sobre qualquer tipo de problemas 

apresentados. A imaginação elabora e dá nova forma a “imagens eidéticas” adaptando-as 

às questões ou exigências que as pessoas têm a cada momento (TORRE, S., 2006, p.18). A 

curiosidade é a força interior que nos leva a buscar coisas novas e a procurar fazer melhor 

as coisas. Como disse Mirshawka (2003, p.39), dirige o ímpeto de criar, experimentar e 

construir. É por isso imprescindível para a criação. 

A liberdade é um traço constante na caracterização da pessoa criativa. Só na 

liberdade e autonomia se dão as condições para a rebeldia, para ir além do estabelecido, 

do conhecido, onde se encontra a novidade valiosa (Torre, S., 2006, p.85) 
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Citando Csikszentmihalyi, (1996, p.95), Saturnino de la Torre afirma: “Há uma 

disposição para correr riscos, própria do estado livre, e o romper com a segurança da 

tradição, o que também é necessário. A pessoa criativa é rebelde e conservadora. As 

obras importantes precisam de paixão para serem levadas a cabo até ao final. O 

entusiasmo e a paixão são tanto mais necessários quanto mais difícil for a tarefa (Torre, 

S., 2003, p.13). As pessoas que carecem de projetos carecem de criatividade com impacto 

social. (Torre, S., 2006, p.104) 

A solidão tem efeitos indesejáveis nas pessoas: tristeza, isolamento, insatisfação, 

não ter estímulos para sair de si e comunicar. O estado normal não é a solidão mas a 

comunicação e interação com os outros. (Torre, S., 2006, p.117) Pode-se conviver 

trabalhando em grupo, potencia a criatividade e é a forma mais simples e normal de 

socialização. (Torre, S., 2006, p.121) Qualquer curso de artes para adultos deve começar 

por desinibir, desbloquear e desmistificar as crenças segundo as quais não são criativos. 

(Torre, S., 2006, p.122-123) Inclusivamente deve-se utilizar o erro, o azar e a adversidade 

como situações que permitam avanços qualitativos. (Torre, S., 2006, p.120-121) A 

criatividade válida é a que deixa rasto: nas pessoas, nas organizações, nas comunidades e 

na sociedade. Deixar rasto é deixar algo de si válido nos outros. (Torre, S., 2006, p.131) 

 

2.1.6. Criação de ambientes estimulantes à criatividade. 

Muitas culturas valorizam o meio ambiente físico como propício a meditação, 

pensamentos e sentimentos. Conventos, santuários e mosteiros foram edificados em 

enquadramentos paisagísticos lindíssimos. Escritores, cientistas e artistas também se 

deslocam para enquadramentos urbanos ou rurais interessantes e calmos onde se 

concentram melhor para produzirem. 

Os relatos de indivíduos criativos indicam claramente que os seus processos 

mentais não são indiferentes ao ambiente físico. Quando as pessoas com mentes 

trabalhadas se instalam em sítios formosos, é mais provável que encontrem novas 

conexões entre ideias, novas perspetivas sobre os temas que estão tratando. Um passeio 



Ana Sofia Carvalhosa Pessoa 

54 
 

sossegado pelo sítio em questão pode ser inspirador. Pode acontecer um “insight”, com 

toda a envolvente paisagista.  

 

2.1.7. Promovendo o envelhecimento criativo. 

Os artistas seniores apresentam uma maior experiência e uma maior compreensão 

das capacidades, possibilitadas pelo conhecimento armazenado e também aprendem 

com os erros do passado. Experimentar produzir arte, ainda que tardiamente, pode 

ajudar a descobrir talentos e vocações que dão objetivos à vida. Longevidade crescente 

melhora na saúde e declínio no idadismo mudaram as oportunidades do desenvolvimento 

da criatividade nos seniores. 

Muitos seniores têm potencialmente “energia psíquica” necessária para poderem 

ser criativos. Frequentemente, não conseguem produzir trabalho significativo sobretudo 

devido a obstáculos internos: falta de disciplina para controlar o fluxo de energia, 

distração, não saber o que fazer com a sua própria energia, superproteção do ego, 

vulnerabilidade, prossecução de fins egoístas, fome ou frio, ou pelo contrário, excesso de 

atividade. 

Para adquirir energia criativa, importa: mais que tudo cuidado pelos assuntos e 

condições de atenção acima da média, porque a atenção é uma capacidade limitada.  

Os artistas seniores podem encontrar vários obstáculos ao seu reconhecimento tais 

como dificuldades individuais e sociais, mudanças relacionadas com as doenças da idade, 

falta de acesso a programas ou lugares onde se ministra educação artística por carência 

económica, distância geográfica das escolas; discriminação baseada no sexo, etnicidade e 

idade, diferenças culturais e valores profundamente arreigados e contrários à criação 

artística original. 

 

2.1.8. Conclusões. 

A arte tem um papel ímpar para o progresso espiritual da humanidade. A arte tem 

um poder de comunicação muito forte, de captação da atenção das pessoas. Ainda no 
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campo da afetividade, é muito importante para os seniores criadores, o convívio uns com 

os outros, o que lhes aumenta o bem-estar e a autoestima, e os arranca do isolamento e 

da depressão. A possibilidade de se tornarem conhecidos, de haver um reconhecimento 

social da sua obra é um fator que não deve ser ignorado. 

A arte tem uma função catártica, isto é, de diminuir ou eliminar o sofrimento 

através da sua representação artística. Através dos símbolos, ocultos ou manifestos na 

obra de arte, podem se inferir os desejos inconscientes dos criadores (Freud). 

O símbolo possibilita e viabiliza a relação com o transcendente, mais uma vez 

aproximando a arte e a espiritualidade. Pode assumir-se como instrumento de mediação 

e de solução de inquietações religiosas e artísticas, desde que o homem se descobriu a si 

próprio nos tempos imemoriais pintando e esculpindo. 

 
 

2.2. Educação Artística 

2.2.1. Educação Artística. 

No sec XX houve vários autores de renome que se debruçaram sobre a Educação 

Artística e o desenvolvimento da criatividade. 

Lev Vygotsky (1926) abordou a relação entre a estética/arte e educação, 

questionando os círculos artísticos e intelectuais do seu tempo, que procuravam novas 

perspetivas. Foi ainda contracorrente do que se pensava na altura refutando as teorias 

gestaltistas que caraterizavam a obra de arte pela formatação, relação entre partes, 

interdependência entre elementos e propriedades A psicologia da Gestalt originou-se na 

Alemanha entre 1910 e 1912. Traduzida para português significa “forma”, “configuração”. 

A teoria da Gestalt parte da perceção, de acordo com os gestalistas, o processo da 

perceção encontra-se entre os estímulos fornecidos pelo meio e a resposta do individuo. 

Conforme o que é percebido pelo individuo e como é recebido pode-se compreender o 

comportamento humano. 

Viktor Lowenfeld (1947) e Herbert Read (1958) foram tão longe como atribuir a 

causa da Guerra ao sistema de educação que reprimia e contrariava o impulso normal do 
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ser humano de expressar a sua criatividade. Esse impulso encontrou a sua via de escape 

nas condutas agressivas e violentas. Nesta aceção, a cultura preparou a juventude alemã 

para a ditadura que apareceu na Alemanha (Eisner, E, 2004,p.53). 

Para estes autores, o impulso artístico residia no inconsciente e todos os 

professores de arte não devem interferir nesse processo natural (Eisner, E, 2004,p.54). 

Podemos dizer que a arte existe desde os tempos imemoriais, quando o homem 

tomou conhecimento das suas capacidades mesmo antes da escrita e fez pela primeira 

vez traços conscientes e intencionais nas cavernas, onde os objetivos eram a luta pela 

sobrevivência. Como preocupação de ensino, a Educação Artística é um processo que 

começou na Antiguidade. Hoje pratica-se em escolas e faculdades e também em ensino 

não formal – ateliers, juntas de freguesia, universidades da terceira idade. 

A Educação Artística deve ser organizada em currículos integrados de artes ou com 

outras matérias vizinhas que se ajudem a entender mutuamente. Por exemplo, a Pintura 

ligada à Antropologia pode ajudar a perceber melhor determinado período histórico ou 

determinada cultura (Eisner, E., 2004, p.60). 

Aprender artes vale a pena e desenvolve muitas capacidades e potencialidades. A 

experiência artística incute confiança em si próprio, espírito de empreendedorismo e 

iniciativa, aumenta a autoestima, a criatividade e a imaginação. Fomenta o brio e o 

orgulho em desempenhar bem. Melhora a capacidade de planificar e implementa espírito 

de equipa (Eisner, E., 2004,p.55). 

O objetivo da representação é a comunicação, que é a forma pública da 

transformação da consciência. Como comunicação, as emoções, na opinião de Susanne 

Langer (1957, p.25, citada em Eisner, E., 2004, p.29), constituem uma importante forma 

das artes se manifestarem. “A arte é um modo de experiência humana que se pode obter 

sempre que uma pessoa interage com algum aspeto do mundo” (Dewey, J., S/d., citado 

em Eisner, E., 2004, p.27). Uma forma de interagir com o mundo é relacionarmo-nos com 

outros. Frequentemente julgamos as suas atitudes e comportamentos. A arte ajuda-nos a 
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colocarmo-nos no lugar das outras pessoas. Logo, torna-nos mais humanos. Ensina-nos a 

não julgar, mas simplesmente amar e aceitar (Eisner, E., 2004, p.28). 

A cultura e a experiência pessoal interagem mutuamente. O significado de uma 

obra de arte depende não só das características da mesma mas também da interpretação 

subjetiva de cada pessoa para a qual contribuem o grau de instrução, as vivências e a 

experiência pessoal de cada um (Eisner, E., 2004, p.97). 

A arte provoca experiências sinestésicas: imaginamos o que não podemos ver, 

saborear, tocar, ouvir ou cheirar, oferece-nos modelos para que possamos experimentar 

o mundo de outras maneiras (Eisner, E., 2004, p.38, p.116). 

O esforço de representar o que se experimentou, influencia o sénior no sentido de 

transformar as suas capacidades. O mesmo tema pode ser representado de várias 

maneiras, isto é, pode ser bailado, pintado, tocado ou descrito. A expressividade da obra 

está condicionada pelo material escolhido (Eisner, E., 2004, p.281) 

Sendo a arte intrinsecamente de cariz emotivo, o objetivo do Ensino Artístico de 

seniores é o poder aumentar a sensibilidade, dar largas à imaginação, ao mesmo tempo 

que se aperfeiçoa a vontade de transmitir sensações e emoções (Eisner, E., 2004, p.103). 

“Não é a arte que imita a vida, é a vida que imita a arte”(Eisner, E., 2004, p.68). Buscar a 

surpresa implica correr riscos (Eisner, E., 2004, p.107). 

A experiência artística desenvolve a iniciativa e a criatividade, estimula a 

imaginação, fomenta o brio, desenvolve a capacidade de planificar e incute o espírito de 

equipa. (Eisner, E, 2004,p.55) 

Para Michael Parsons, a filosofia da arte e a educação artística servem para ligar as 

diferenças artísticas e culturais e valorizá-las. Este autor aceita a arte popular e a arte das 

culturas não-europeias, promovendo as ligações da arte à cultura e o entendimento 

intercultural. Assim como Vygotsky, Parsons (1993,pp.133-135,149) opõe-se ao pós-
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modernismo4 e ao formalismo5, popular no início do sec. XX, mas que agora está em 

descrédito. Argumenta que o conhecimento da cultura de origem do objeto é necessária. 

Bjarne Funch (1997) afirma que uma experiência estética pode modificar uma vida, 

dependendo dos objetivos de vida de cada um. A arte desempenha uma função 

psicológica importante porque leva emoções associadas a problemas existenciais. 

Bjarne Funch menciona a “corrente de consciência”, associada à meditação, que se 

apresenta quando sentimos que há qualquer coisa maior que nós próprios que nos 

transcende. 

Os conceitos formam-se a partir de imagens percecionadas de formas de caráter 

sensorial usadas para representar detalhes da experiência. Os conceitos baseiam-se em 

imagens recordadas e a imaginação transforma-as. A imaginação, alimentada pela 

experiência, exprime-se nas artes por meio da imagem, da música, da escrita e do gesto. 

(EISNER, E., 2004, p.283) O produto da imaginação contribui para a cultura através da 

representação que podemos considerar nas seguintes fases: 

 Ideia fugidia e evanescente; 

 Estabilização da ideia ou imagem num material que torne possível o 

diálogo com ela; 

 Processo de revisão ou de correção; 

 A revisão serve para que os trabalhos alcancem a qualidade, precisão e 

poder que o criador deseja. 

 O objetivo da representação é a comunicação, que é a forma pública da 

transformação da consciência. 

Citando Dewey,  “A arte é um modo de experiência humana que se pode obter 

sempre que uma pessoa interage com algum aspeto do mundo”. (Dewey, J., s.d., citado 

                                                             
4 No pós-modernismo os significados dependem da compreensão do espetador. Se a sua cultura for muito 
diferente da do artista arrisca-se a não perceber a obra de arte. Seja o que for que o espetador interprete 
será válido. Se as culturas de ambos forem muito diferentes os significados também o serão. 
 
5 Os formalistas consideravam a própria obra de arte como a única coisa importante. A “Forma”é o único 
valor estético. Há uma única característica que todas as obras de arte têm em comum que as torna obras de 
arte e lhes concede valor. Esta forma e entendimento chama-se essencialismo. 
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em Eisner, 2004, p.27) e que nos ajuda a colocarmo-nos no lugar das outras pessoas. 

Logo, torna-nos mais humanos. Ensina-nos a não julgar, mas simplesmente amar (Eisner, 

E., 2004, p.28). “As artes falam-nos através das emoções”(Langer, Susanne, 1957, p.25, 

citada em Eisner, E., 2004, p.29). 

A cultura e a experiência pessoal interagem mutuamente. O significado de uma 

obra de arte depende não só das características da mesma mas também da interpretação 

subjetiva de cada pessoa para a qual contribuem o grau de instrução, as vivências e a 

experiência pessoal de cada um (Eisner, E., 2004, p.97). Os símbolos são sinais 

convencionais socialmente aceites que se referem a ideias e objetos em determinados 

contextos. É do contexto que depende o significado da obra (Eisner, E., 2004, p.36). 

A arte proporciona experiências sinestésicas: imaginamos o que na realidade não 

podemos ver, saborear, tocar, ouvir ou cheirar, oferecem-nos modelos para que 

possamos experimentar o mundo de novas maneiras (Eisner, E., 2004, p.38,116). 

O mesmo tema pode ser representado de várias maneiras, isto é, pode ser bailado, 

pintado, tocado ou descrito. A expressividade da obra está condicionada pelo material 

descrito (Eisner, E., 2004, p.281) 

O objetivo do Ensino Artístico de seniores é o poder aumentar a sensibilidade, dar 

largas à imaginação, ao mesmo tempo que se aperfeiçoa a vontade de transmitir 

sensações e emoções (Eisner, E., 2004, p.103). “Não é a arte que imita a vida, é a vida que 

imita a arte”(Eisner, E., 2004,p.68). Buscar a surpresa implica correr riscos (Eisner, E., 

2004, p.107). O esforço de representar o que se experimentou influencia o sénior no 

sentido de transformar as suas capacidades. 

Ainda neste caso na linha da Educação pela Arte mas orientada à luz da Filosofia e 

Psicologia Positiva, o psicólogo e professor Seligman pretende difundir os seus 

ensinamentos. 

Genuinamente defensor dos direitos humanos e crente no progresso moral da 

espécie humana, Seligman considera o bem-estar como um direito de nascença de todos 

e que “todos têm um papel ativo no bem-estar” (Seligman, M., 2013, p. I).  
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Seligman e outros psicólogos recentes não encontram na psicologia tradicional 

instrumentos suficientes para fazer a pessoa se sentir bem e evoluir. Nomeadamente nos 

casos de psicopatologia, o doente é enviado ao psiquiatra e medicado e a patologia é 

geralmente irreversível. Nos restantes casos, quando o paciente se sente melhor o 

tratamento fica por aí. Tanto num caso como no outro, nada mais se faz para dar mais 

felicidade ao doente (Seligman, M., 2013, p.1). 

A psicologia positiva inclui-se na aceção larga de psicologia e significa que: se 

preocupa tanto com a força como com a fraqueza; constrói as melhores coisas da vida e 

repara as piores; preocupa-se em preencher as vidas das pessoas bem como em curar as 

patologias; desenvolver as intervenções para aumentar o bem-estar e não apenas para 

diminuir a tristeza (Seligman, M., 2013, p. 2). 

A Psicologia Positiva é um ramo da Psicologia atual que procura ir ao encontro das 

potencialidades e aspetos do funcionamento psicológico positivo, como a esperança, a 

criatividade, a coragem, a sabedoria, a espiritualidade e a felicidade. O conhecimento 

dessas qualidades proporciona o “desabrochar” (Keyes e Haidt, 2003). Emoção positiva é 

mais do que simplesmente “felicidade”. É um leque de emoções positivas que incluem 

diversão, espanto, compaixão, contentamento, gratidão, esperança, interesse, alegria, 

amor, orgulho (Seligman, M., 2013, p 10). 

É no “desabrochar” que consiste a mais-valia da Psicologia Positiva em relação à 

psicologia tradicional. Desabrochar é ultrapassar as dificuldades e obter bem-estar. É a 

capacidade de criar melhores e mais fortes relações positivas entre indivíduos, famílias e 

comunidades. Para conseguir o bem-estar de todas as pessoas, Seligman inventou o 

acrónimo PERMA (Seligman, M., 2013, p 5). 

P – Positive Emotion; E – Engagement; R – Relationships; M – Meaning; A – 

Accomplishment6 

Csikszentmihalyi conjuntamente com Seligman é membro fundador da Psicologia 

Positiva. O seu maior contributo para a Psicologia foi criação do conceito de “Fluxo”, que 
                                                             
6 Positive Emotion–Emoção Positiva , Engagement-Envolvimento, Relationships–Relacionamentos 
, Meaning - Objectivos, Accomplishment - Sucesso 
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ele acredita, com base em experiências feitas durante vinte anos, conseguir ajudar os 

outros a serem felizes. 

Pode-se definir “Fluxo”, como um estado mental de operação em que a pessoa está 

totalmente imersa no que está a fazer, caracterizado por um sentimento de total 

envolvimento e sucesso no processo da atividade. Durante as experiências de “fluxo” ao 

estarmos intensamente concentrados no que estamos a fazer, o tempo parece parar, 

abandonamo-nos na tarefa em curso. 

“O fluxo ocorre quando os pontos fortes do indivíduo se encontram com os desafios 

que vêm a caminho” (Csikszentmihalyi, 1990). Viver uma vida envolvida, na qual as 

experiências de” fluxo” são frequentes, contribui para o bem-estar (CsikszentmihalyI, 

1990,)  

A Organização Mundial de Saúde [OMS]) considera como” Saúde mental” o estado 

de bem-estar em que cada indivíduo realiza o seu próprio potencial, consegue lidar com 

os stresses normais da vida, consegue trabalhar produtiva e frutiferamente e é capaz de 

contribuir para a comunidade. Ao envolver os seniores em atividades diversificadas 

tentamos evitar que os nossos seniores caiam no poço da doença mental, depressão ou 

ansiedade, do qual é difícil reemergir. 

Para Saturnino de la Torre “somos seres inacabados, em permanente evolução e 

devir.” (2006, p. 80). Saturnino de la Torre não acredita em verdades absolutas. Existem 

aproximações a um saber em constante evolução. A objetividade é substituída pela 

intersubjetividade ou contraste de subjetividades. As contribuições de Einstein e 

Heisenberg confirmaram que a compreensão de um objeto depende da posição do 

sujeito (Torre S., 2006, p.83). O método deixa de ser uma estrutura estável para caminhar 

em busca da verdade, para converter-se numa estratégia adaptativa à finalidade, sujeitos 

e ambientes. A ambiguidade, o caos e a incerteza são pontos de partida para a busca. 

Saturnino de la Torre investigou a pessoa e o processo criativo. Recolheu referentes 

e traços como: sensibilidade aos problemas, imaginação, curiosidade intelectual, intuição, 

abertura à experiência, abertura à novidade, independência, sentido de humor, agilidade 
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associativa, ter sonhos, ser idealista, ser constante (2006, p.88), para explicar a 

personalidade criativa e as aptidões criativas necessárias ao ato criador 

Saturnino de la Torre (2006) e Csikszentmihalyi (1998) acreditam que a energia é o 

componente que melhor descreve o fluxo criativo. As pessoas enérgicas têm mais ideias e 

sugestões sobre qualquer tipo de problemas apresentados. 

A imaginação elabora e dá nova forma a “imagens eidéticas” adaptando-as às 

questões ou exigências que as pessoas têm a cada momento (Torre, S., 2003, p.18). A 

imaginação estabelece a relação entre as imagens que recebe pelos sentidos e as que 

constrói. (Torre, S., 2006, p.92). 

A curiosidade é a força interior que nos leva a buscar coisas novas e a procurar fazer 

melhor as coisas. Como disse Mirshawka (2003, p.39), dirige o ímpeto de criar, 

experimentar e construir. 

Só na liberdade e autonomia se dão as condições para a rebeldia, de ir além do 

estabelecido, do conhecido, onde se encontra a novidade valiosa (Torre, S., 2006).Citando 

Csikszentmihalyi, (1996, p.95), Saturnino de la Torre afirma: “Há uma disposição para 

correr riscos, própria do estado livre, e o romper com a segurança da tradição, o que 

também é necessário. A pessoa criativa é simultaneamente rebelde e conservadora”. 

A criatividade pode ser vista como um caleidoscópio em que cada cristal adota uma 

determinada posição e, ao mudar a posição, muda a imagem vista. Há uma causalidade 

circular que consiste no retorno a pontos anteriores do processo para reiniciar as 

atividades com novas informações. 

A tolerância significa mentalidade aberta e enriquecimento com as ideias dos 

outros. Tem uma raiz pessoal e sociocultural. O criativo caminha na incerteza porque 

caminha em caminhos novos em busca de coisas novas (Torre,S., 2006, p.97). 

O grupo potencia a criatividade. É a forma mais simples e normal de socialização. 

(Torre, S., 2006, p.121). Qualquer curso de artes para adultos deve começar por desinibir, 

desbloquear e desmistificar a crença segundo a qual não são criativos. (Torre, S., 2006, 
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p.122-123).Inclusivamente deve-se utilizar o erro, o azar e a adversidade como situações 

que permitam avanços qualitativos. (Torre, S., 2006, p.120-121) 

A criatividade válida é a que deixa rasto: nas pessoas, nas organizações, nas 

comunidades e na sociedade. Deixar rasto é deixar algo de si válido nos outros. (Torre, S., 

2006, p.131) 

 

2.2.2. Os seniores e o lazer cultural. 

2.2.2.1. Os seniores e a Educação Artística nas Universidades da Terceira 

Idade. 

A abordagem à Educação Artística deve ter como ponto de partida a(s) cultura(s) a 

que o educando pertence. A cultura alheia merece respeito e apreço. A globalização lança 

desafios à diversidade cultural. A Educação Artística ajuda à ativação do cérebro através 

da leitura, escrita e atividades discursivas que exercitam o desenvolvimento da linguagem 

e do pensamento. Outras maneiras de impedir as incapacidades físicas ou psíquicas são a 

cinesiterapia (ginástica de manutenção ou de reabilitação) e a ergoterapia (oficinas de 

trabalhos manuais). 

As Universidades da Terceira Idade foram fundadas em 1973 na Universidade de 

Toulouse pelo médico e investigador francês Professor Pierre Vellas. Era um projeto de 

estudo entre os idosos e os jovens académicos. “Este primeiro projeto deu origem, no 

entanto, talvez mais rapidamente do que se esperava a um modelo que passou também a 

integrar cursos, conferências e outras atividades de toda a ordem tendentes a ir ao 

encontro da procura entusiástica que se verificava por parte das pessoas de idade” 

(Lemieux, 2001, p. 27). As “Universidades da Terceira Idade” são assim chamadas por 

analogia com as Universidades medievais, em que as aulas eram de conferências. 

A primeira Universidade da Terceira Idade chega a Portugal em 1976 – Universidade 

Internacional para a Terceira Idade. – O número de Universidades Seniores tem crescido e 

disparou com os anos 90, sobretudo pela maior atenção dada ao idoso e à educação ao 

longo da vida. 
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Em Portugal e em todo o mundo, as aulas das Universidades da Terceira Idade são 

frequentadas na grande maioria por mulheres É muito variado o nível de escolaridade dos 

alunos, desde licenciados e detentores de outros graus académicos a indivíduos que 

possuem apenas a antiga 4ª classe.  

No que diz respeito às pessoas que ensinam nas Universidades da Terceira Idade, 

algumas são profissionais e recebem por conseguinte honorários simbólicos ou não, e 

outras, a maioria, trabalham em regime de voluntariado. Os professores das 

Universidades da Terceira Idade não precisam de possuir qualquer formação pedagógica 

especial destinada à população sénior para exercer essas funções. De momento, não 

existe em Portugal quem ministre essa formação. 

A partir do séc. XXI, o número de aposentados aumentou e a aposentação começou 

a ser requerida por uma população menos idosa. Entre esses aposentados já se 

encontram muitos licenciados, pessoas com habilitações académicas superiores e 

quadros técnicos. Por conseguinte, a oferta de programas vai ter de se tornar muito mais 

exigente. Por que os alunos são menos idosos e mais instruídos começam-se a exigir 

cursos que possam ser reconhecidos. Fizeram-se programas conducentes a diploma, 

embora estes cursos sejam frequentados, a título livre, por aqueles que não pretendam 

ser avaliados. Alguns grupos de atividades ao dispor nas Universidades da Terceira Idade: 

aulas teóricas e práticas em sistema não-formal (sem avaliação nem diploma) – línguas, 

saúde, história, informática, tapeçaria, pintura, olaria, etc.; atividades de motricidade 

(ginástica, dança, natação, yoga, etc.); passeios e convívios; atividades de lazer (teatro, 

coro, música, pesca, clube de leitura, etc.; atividades de voluntariado (como guias em 

museus ou cidades, dirigir o trânsito junto às escolas para garantir a segurança dos jovens 

à saída da escola, etc.). 

 

2.2.2.2. Os seniores e a Educação Artística em Museus. 

Os museus servem para um leque largo de finalidades: para aprendizagem, para 

usufruir de um período de contemplação estética, para ter um dia diferente e agradável, 
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frequentemente com família ou amigos. A ida ao museu é um bom pretexto para reunir 

os seniores e retirá-los do isolamento e da solidão. Levar as crianças ao museu é um 

pretexto muito útil para os seniores fazerem demonstração de conhecimentos, 

transmitir-lhes a cultura do país e da família. Os visitantes seniores procuram eventos que 

lhes lembrem os tempos e os valores de outrora. Em geral, não apreciam experiências 

estéticas que os desafiem ou questionem. Muitas vezes isso traz-lhes à memória 

situações problemáticas da vida passada. Os seniores apreciam muito espetáculos e 

exposições que lhes recordem memórias de que gostaram. Há muitos voluntários nos 

museus com idades superiores a 65 anos. Alguns são antigos professores que gostam de 

continuar a ensinar e se sentem úteis como tal. O seu conhecimento da história local e de 

assuntos de caráter geral é útil para esclarecer as dúvidas dos visitantes estrangeiros. 

As visitas a museus inserem-se na filosofia da aprendizagem ao longo da vida. As 

políticas fomentadoras da cultura promovem-na. No entanto, os seniores com 

licenciaturas são duas vezes mais prováveis de frequentar museus e de promover a 

continuação da educação ao longo da vida do que os seniores com ensino secundário ou 

inferior, pois estes não têm as mesmas capacidades e interesses. Duma forma geral, os 

seniores tendem a apreciar muito as visitas em grupo. Os seniores apreciam o espírito 

crítico, a discussão baseada em fatos concretos, poder pegar e manipular materiais reais 

e concretos, e a participar e tomar iniciativas. 

Em nossa opinião, consideramos que os museus devem organizar visitas às suas 

exposições informando dos seus serviços junto das agências de viagens, nas ruas, em 

outdoors de modo a que mais seniores possam delas usufruir. 

 

2.2.3. Conclusões. 

O sénior atual dispõe de muito tempo livre. Para além da habitual e frequente 

contribuição na educação dos netos, o sénior está desejoso de ter um tempo para si, 

onde aprenda algo gratificante e que o realize, relacionado com arte, e onde possa 

arranjar novos relacionamentos de amizade 
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A Universidade Sénior desempenha uma função importante na promoção da 

integração e socialização dos seniores. Desenvolve para além das aulas múltiplas 

atividades, tais como excursionistas e de visitas que congregam o público sénior. Para as 

famílias, estas Universidades são uma ajuda, porque durante algumas horas por semana 

assistem o seu sénior. Quando volta para o seio da família, o sénior volta mais feliz e mais 

realizado. Ser capaz de realizar produtos artísticos e de descobrir e melhorar as suas 

capacidades aumenta a autoestima e a autoconfiança do sénior. O ensino da arte pode 

devolver à sociedade indiferente, uma imagem do sénior francamente positiva e 

construtiva.  

Praticar arte regularmente torna o sénior calmo e exigente consigo próprio. 

Também evita e retarda a vinda e o avanço de patologias várias.  

Uma mente ocupada, motivada pela arte tende a desenvolver, por todas as razões 

descritas, bem-estar e felicidade acrescidos. No regresso a casa, essas emoções irão 

certamente voltar à memória do sénior, ajudando-o a encontrar mais alegria, estabilidade 

emocional, no seu dia-a-dia provando a si próprio que é capaz de se desafiar e de que se 

pode envelhecer com qualidade, amor e enriquecimento cultural e espiritual. 
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Parte III - Metodologia 

 

3. Caracterização da amostra 

 

No início das sessões, as participantes preencheram uma ficha que nos permitiu 

caracterizar a amostra.7 

No presente trabalho, a amostra é constituída por seis participantes todos do sexo 

feminino. As idades variam entre os 64 e os 79 anos. 

Relativamente ao estado civil quatro são viúvas, o que corresponde a 67%, uma é 

solteira e uma é divorciada o que corresponde a 17% do total da amostra para cada um 

dos casos. Do total da amostra, apenas uma das participantes não tem filhos e/ou netos. 

 

 
 
 
Relativamente às Habilitações Literárias, verificou-se que cinco das participantes 

concluíram o ensino secundário e uma o ensino superior, conforme representando no 

gráfico abaixo: 

                                                             
7 Conf. Anexo II – Ficha Individual 

Estado Civil

solteira
viuva
divorciada



Ana Sofia Carvalhosa Pessoa 

68 
 

 
 
 
Do total da amostra, verificou-se que das seis participantes duas eram domésticas e 

quatro eram reformadas (função pública, professora, gerente comercial).  

 

 
 

Quando questionadas relativamente às áreas de interesse e podendo escolher uma 

ou várias, as respostas foram: 
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Todas as participantes referiram o cinema e a música como áreas de interesse 

pessoal e cinco participantes referiram a literatura e a arte. De referir que apenas duas 

indicaram a televisão o mesmo número de participantes que indicou atividades ao ar 

livre. 

Das seis participantes, quatro frequentam a Universidade Sénior, o que representa 

66% da amostra. 

Antes do início da intervenção, quanto questionadas relativamente às expectativas, 

as respostas foram: três das participantes referiram que esperavam aprender mais sobre 

Arte; duas gostariam de melhorar relacionamentos e aumentar o convívio e uma gostava 

de ver como se ensina Arte a seniores. 

 

3.1. Definição e objetivos da Investigação-ação 

O que nos motivou no estudo desta problemática foi o de valorizar os seniores 

como intervenientes na sociedade, cultura, lazer e família, incrementar a criatividade, 

superar bloqueios, promover mudanças de atitudes, transformando as famílias e a 

sociedade em comunidades onde a união e a aceitação entre gerações melhore. 

0 2 4 6

Actividades ao ar livre

Arte

Música

Cinema

Futebol

Televisão

Literatura

Animais

Áreas de interesse
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Reunimos um grupo de seniores que voluntariamente aderiu ao Projeto de 

atividades de artes plásticas proposto por nós. O nosso objetivo era o de verificar se se 

operava uma evolução positiva na criatividade, no bem-estar e na autoestima. 

As sessões foram planeadas e estruturadas adequando as atividades à circunstância 

de serem 6 seniores com cultura e vontade de aprender mais sobre algo diferente. 

As sessões decorreram numa sala cedida pelo Secretariado Paroquial de Belém e 

sempre que possível no Jardim Tropical de Belém porque num enquadramento 

paisagístico particularmente bonito e cheio de exotismo, poderia propiciar uma 

estimulação e encorajamento criativo. 

Realizaram-se 13 sessões com inicio em Fevereiro e conclusão em Maio, com 

interrupção nas férias da Páscoa. A orientação geral dos temas propostos teve especial 

atenção às dificuldades de cada participante. Tentámos orientar o grupo no sentido de 

aumentar as noções gerais de representação, perspetiva, expressividade e 

potencialidades plásticas de cada material explorado. 

Esta intervenção tinha também como objetivo permitir que os seniores usufruíssem 

dos benefícios da Educação Artística ao mesmo tempo que se estimulasse a importância 

da criatividade no dia-a-dia. A fruição artística diminui o estereotipo e contribui para 

ocasiões mais descontraídas onde os seniores se poderão sentir mais felizes provocando, 

por esta via, um crescimento da autoestima. Assim as sessões foram todas diferentes, 

mas havendo sempre um elo condutor e as temáticas foram de encontro ao gosto das 

participantes, o que provocou muita alegria e bem-estar entre todos. 

 

3.1.1. A justificação do estudo 

A pertinência desta investigação tendo como objeto de estudo uma população 

sénior, deve-se ao facto de esta faixa etária estar em número crescente no nosso País, 

como já referido em capítulo anterior, o que é visível no correspondente aumento de 

locais de convívio (centros de dia, universidades sénior) nos diversos bairros urbanos e 

alguns rurais. Quisemos com este estudo adquirir uma melhor visão acerca do sénior e 
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dos seus direitos, combater o isolamento e a demência através da implementação de 

uma intervenção-ação no âmbito das artes plásticas. Consideramos importante manter o 

sénior ativo até ao mais tarde possível e implementar solidariedade intergeracional 

usufruindo da riqueza afetiva e cultural do sénior. 

 

3.2. Instrumentos de recolha de dados. 

Para podermos concluir se os objetivos da nossa intervenção tinham sido atingido 

no que respeita aos níveis de bem-estar, autoestima e de depressão foram passados, 

antes e depois da intervenção, os testes de Auto Estima e Escala de Depressão Geriátrica 

(GDS), resultados que apresentaremos no capítulo seguinte. 

Ao nível da produção artística não promovemos nenhum instrumento de avaliação, 

apenas fomos acompanhando e comparando a evolução, ou não, de cada participante no 

desempenho das atividades ao longo da intervenção. 

 

3.3. Questões de Investigação 

As questões orientadoras do nosso estudo foram as seguintes: 

 Poderão as atividades artísticas de expressão plástica melhorar o nível de 

bem-estar e autoestima da população sénior?  

 Poderão as atividades criativas contribuir para a melhoria do convívio e 

sociabilidade na população sénior? 

 

3.4. Os meios e estratégias usados  

Durante as sessões foram postos à disposição o manuseamento de catálogos 

artísticos e álbuns de Banda Desenhada variados e ao mesmo tempo recurso a materiais 

simples de pintura, desenho e colagem. Na colagem utilizámos fundamentalmente de 

revistas de sociedade e de moda, porque trazem as imagens já produzidas e é mais fácil 

para as participantes alterar. No decorrer das aulas as participantes eram observadas, 

aconselhadas e avaliadas formativamente. Aí foi seguido o progresso individual de cada 
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uma. Procurou-se, sempre que possível, um enquadramento paisagístico favorável à 

criatividade, tal como alguns autores referenciam. Recombinar, jogando com os fatores 

emocional e psicológico. 

 

3.5. Planificação da ação 

Para estudar a amostra procedeu-se a pré-testes e pós-testes de depressão8; a pré-

testes e pós-testes de autoestima9. Toda a intervenção foi registada em diário de bordo 

de todas as sessões e constituído um portfólio com as fotocópias coloridas de todos os 

trabalhos produzidos, o que documenta os progressos de cada participante. Registámos 

fotograficamente o ambiente interessado e simultaneamente descontraído vivido ao 

longo das aulas. 

Sessão nº 1 – Apresentação das alunas e do projeto ”Livro de Memórias” 
Objetivos específicos 

Partilhar experiências de vida as quais serão usadas posteriormente nos trabalhos 

das sessões do projeto. 

Atividades desenvolvidas 

Desenho sobre memórias de infância e conversa sobre as mesmas. 

Materiais/recursos utilizado 

Folhas A4 Cavalinho, lápis de cor, canetas de feltro, neocolor, lápis normal. 

Procedimentos 

Distribuição de material de desenho e pintura 

Desenho livre sobre uma ou várias memórias de infância 

Partilha de memórias associadas aos desenhos 

 

 

 

                                                             
8 Conf. Anexo III – Escala de Depressão Geriátrica 
9 Conf. Anexo IV – Teste de Auto Estima 
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Sessão nº 2 – aplicação dos pré-testes de Auto Estima e Escala de Depressão 
Geriátrica. Aproximação às várias técnicas de desenho 

Objetivos específicos 

Medir o grau inicial de Depressão e Auto Estima. 

Quebrar bloqueios em relação ao desenho. 

Pôr as participantes à vontade com o desenho e com os materiais. 

Atividades desenvolvidas 

Preenchimento dos testes. 

Composição figurativa com caligrafia 

Materiais/recursos utilizado 

Fotocópias de quadros da Paula Rego, lápis de cor e neocolor, canetas de feltro 

Procedimentos 

Distribuição e recolha dos testes 

Realização do Desenho figurativo com recurso aos materiais distribuídos. 

Comentário aos desenhos com vista a melhorá-los incutindo Autoestima nas 

participantes 

 

Sessão nº 3 – Introdução à técnica da Banda Desenhada 
Objetivos específicos 

Aprender a representar figuras em perspetiva, prédios e objetos. 

Adquirir as regras básicas da gramatica da BD 

Atividades desenvolvidas 

Dialogo sobre a gramatica da BD, baseado na observação de álbuns de Banda 

Desenhada. 

Materiais/recursos utilizados 

Folhas A4 Cavalinho, lápis de cor, canetas de feltro, neocolor, lápis normal, 

fotocópias de Banda Desenhada. 

Procedimentos 

Distribuição de material de desenho e pintura 
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Distribuição de fotocópias de Banda Desenhada e explicação de alguns termos da 

gramatica utilizados  

Criação de uma prancha de Banda Desenhada 

 

Sessão nº 4 - Os pregões10 
Objetivos específicos 

Promover a estimulação da criatividade 

Quebrar de bloqueios e inibições em relação à pintura e ao desenho. 

Melhorar a auto confiança num nível geral 

Atividades desenvolvidas 

Corte e colagem de revistas realçadas com desenhos e pinturas 

Materiais/recursos utilizado 

Recortes de revistas, cola, tesoura, folhas A4 Cavalinho, lápis de cor, canetas de 

feltro, neocolor, lápis normal 

Procedimentos 

Distribuição de material de desenho, pintura e corte. 

Diálogo acerca dos pregões “de outros tempos” 

Distribuição de revistas  

Criação de uma composição livre baseada num pregão escolhido utilizando recortes 

de revistas e grafia 

 

Sessão nº 5 – “Brainstorming” a partir de listas de ideias derivadas de provérbios 
Objetivos específicos11 

Estimular a criatividade visual e verbal. 

Criar a ilustração de um proverbio 

Atividades desenvolvidas 

Diálogo acerca de provérbios. 

                                                             
10 Conf. Anexo V 
11 Conf. Anexo V 



 Lazer e tempos livres dos seniores na sociedade portuguesa atual 

75 
 

Manuseamento de catálogos da Bienal de Ilustração 

Criação de uma lista de provérbios  

Materiais/recursos utilizado 

Folhas A4 Cavalinho, lápis de cor, canetas de feltro, neocolor, lápis normal, 

Catálogos Bienal de Ilustração, massas variadas, feijão, milho, grão. 

Procedimentos 

Distribuição de material de desenho e pintura 

Criação de uma ilustração para um proverbio, com hipótese de recurso a colagem. 

 

Sessão nº 6 - Conclusão de trabalhos pendentes 

Objetivos específicos 

Concluir trabalhos anteriores 

Atividades desenvolvidas 

Recorte e colagem  

Desenho e pintura  

Materiais/recursos utilizado 

Folhas A4 Cavalinho, lápis de cor, canetas de feltro, neocolor, lápis normal, cola, 

tesoura. 

Procedimentos 

Distribuição de material de desenho e pintura 

Distribuição dos trabalhos por terminar. 

 

Sessão nº 7 – Animais de Estimação e Decorações de Páscoa12 

Objetivos específicos 

Decorar objetos para comemoração da pascoa 

Expressar-se com liberdade e expressão 

Compreender a proporção e a forma dos animais,  

                                                             
12 Conf. Anexo V 
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Atividades desenvolvidas 

Pintura e colagem em ovos cozidos 

Representação de animais de estimação 

Materiais/recursos utilizado 

Fotografias dos animais de estimação dos participantes, ovos cozidos, lã, papel A4 

Cavalinho, papel de lustro, papel autocolante colorido, lápis de cor, canetas de 

feltro, neocolor, lápis normal, cola, tesoura. 

Procedimentos 

Distribuição de material de desenho e pintura 

Criação, com base na fotografia que foi trazida por cada participante, de uma 

personagem de Banda desenhada 

Dialogo acerca dos símbolos Pascais 

Distribuição de um ovo cozido a cada participante 

Criação de um ovo decorado alusivo à Páscoa 

 

Sessão nº 8 - Conclusão do trabalho da personagem de Banda Desenhada 

Objetivos específicos 

Concluir o trabalho de BD 

Atividades desenvolvidas 

Desenho e pintura de uma personagem de Banda Desenhada 

Explicação do método SCAMDER (substituir, combinar, adaptar, modificar, dar 

outro uso, eliminar, reverter) 

Materiais/recursos utilizado 

Folhas A4 Cavalinho, lápis de cor, canetas de feltro, neocolor, lápis normal, cola, 

tesoura. 

Procedimentos 

Distribuição de material de desenho e pintura 

Distribuição dos trabalhos por terminar. 



 Lazer e tempos livres dos seniores na sociedade portuguesa atual 

77 
 

 

Sessão nº 9 – Desenho e pintura de paisagem  

Objetivos específicos 

Treinar a observação. 

Quebrar inibições. 

Conceber o ambiente propício para aumentar o bem-estar. 

Atividades desenvolvidas 

Desenho e pintura à vista num ambiente natural (Jardim Tropical Belém) 

Materiais/recursos utilizado 

Folhas A4 Cavalinho, lápis de cor, canetas de feltro, neocolor, lápis normal, cola, 

tesoura, lápis 2B e 6B 

Procedimentos 

Deslocação ao jardim tropical 

Distribuição de material de desenho e pintura 

Criação de um desenho à vista. 

 

Sessão nº 10 – Intervenção com técnica mista sobre fotografia de paisagem 

Objetivos específicos 

Realizar uma composição com fotografia e desenho 

Fluir de ideias e conceitos. 

Atividades desenvolvidas 

Desenho e pintura sobre fotografia 

Colagem de diversos materiais sobre fotografia 

Materiais/recursos utilizado 

Fotografias A3 sobre o Jardim Tropical de Belém, Folhas A4 Cavalinho, lápis de cor, 

canetas de feltro, neocolor, lápis normal, guaches, cola, tesoura, massas, pipocas, 

restos de tecidos 

Procedimentos 



Ana Sofia Carvalhosa Pessoa 

78 
 

Distribuição de material de desenho e pintura 

Distribuição das fotografias. 

Intervenção nas fotografias através de técnica mista  

 

Sessão nº 11 – As viagens 

Objetivos específicos 

Melhorar a fluidez do registo pintado. 

Realizar desenho e pintura a partir das recordações de viagens, com recurso ao 

imaginário pessoal. 

Atividades desenvolvidas 

Desenho e pintura  

Partilha de vivências 

Materiais/recursos utilizado 

Folhas A4 Cavalinho, lápis de cor, canetas de feltro, neocolor, lápis normal, guaches, 

cartolinas coloridas, revistas e catálogos de viagens 

Procedimentos 

Diálogo sobre viagens com base nas memórias dos participantes.  

Distribuição de material de desenho e pintura 

Desenho e pintura em cartolinas coloridas tendo por base o tema das viagens. 

 

Sessão nº 12 – Capa e contracapa do Livro de Memórias13 

 Treinar a capacidade de resolução de situações criativas num curto espaço de 

tempo. 

Definir as características da capa do livro de memórias  

Atividades desenvolvidas 

Desenho, pintura e colagens 

Materiais/recursos utilizado 

                                                             
13 Conf. Anexo V 
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Lápis de cor, canetas de feltro, neocolor, lápis normal, guaches, cartolinas coloridas, 

revistas e catálogos 

Procedimentos 

Distribuição de material de desenho e pintura 

Desenho e pintura em cartolinas coloridas tendo por base o tema do “Livro de 

Memórias”. 

 

Sessão nº 13 – Conclusão do projeto 

Objetivos específicos 

Dialogar com o grupo sobre o projeto e sobre as atividades desenvolvidas durante o 

mesmo. 

Realizar os testes de Depressão e Auto Estima 

Atividades desenvolvidas 

Balanço do projeto de intervenção 

Realização dos pós testes 

Materiais/recursos utilizado 

Testes de Auto Estima e Escala de Depressão Geriátrica, caneta 

Procedimentos 

Entrega dos testes para preenchimento. 

Entrega das capas com os trabalhos elaborados ao longo do projeto 

Entrega de CD’s com fotografias tiradas ao longo das várias sessões. 
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Parte IV- Apresentação e discussão dos resultados 

4. Resultados dos testes de autoestima, depressão e bem-estar  

Depois de contabilizadas as respostas aos testes Auto Estima e Escala de Depressão 
Geriátrica (GDS) 14 foram estes os resultados obtidos:  

 

 

 PRÉ TESTE PÓS TESTE PRÉ TESTE PÓS TESTE 

AUTO ESTIMA DEPRESSÃO 

Nome Resultado Resultado Resultado Resultado 

 

Participante A 

6  

Muito Boa 
Autoestima 

9 

Muito Boa 
Autoestima 

20 

Depressão 
Ligeira 

18 

Depressão 
Ligeira 

 

Participante B 

23 

Boa Autoestima 

18 

Boa Autoestima 

12 

Depressão 
Ligeira 

8 

Ausência de 
Depressão 

 

Participante C 

14 

Boa Autoestima 

16 

Boa Autoestima 

7 

Ausência de 
Depressão 

8 

Ausência de 
Depressão 

 

Participante D 

11 

Muito Boa 
Autoestima 

9 

Muito Boa 
Autoestima 

2 

Ausência de 
Depressão 

2 

Ausência de 
Depressão 

 

Participante E 

13 

Boa Autoestima 

8 

Muito Boa 
Autoestima 

2 

Ausência de 
Depressão 

0 

Ausência de 
Depressão 

 

Participante F 

13 

Boa Autoestima 

13 

Boa Autoestima 

3 

Ausência de 
Depressão 

5 

Ausência de 
Depressão 

 

                                                             
14 Conf.  anexos III e IV 
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No Teste de Auto Estima foi utilizada a escala: 

0 a 12 pontos -  Muito Boa Auto Estima 

13 a 24 pontos – Boa Auto Estima 

25 a 36 pontos – Fraca Auto Estima 

Em que as respostas equivalem a: 

Sempre - 3 pontos 

Frequentemente – 2 pontos 

Às vezes – 1 ponto 

Muito raramente – 0 pontos 

 

No teste de Escala de Depressão Geriátrica, foi utilizada a escala: 

0 a 10 pontos – Sem Depressão 

11 a 20 pontos – Depressão Ligeira 

Em que a resposta Sim nas questões 2-4,6,8,10-14,16-18, 20, 22-26,28  equivale a 1 
ponto e a resposta Não nas questões 1,5,7,9,15,19,21,27,29,30 equivale a 1 ponto. 

 

Depois de analisar os resultados, é possível concluir que: 

 A participante A manteve Muito Boa Auto estima e Depressão Ligeira. 

 A participante B manteve Boa Auto estima e melhorou na Escala de 

Depressão Geriátrica passando de Depressão Ligeira a Ausência de 

Depressão. 

 A participante C manteve Boa Auto estima e Ausência de Depressão. 

 A participante D manteve Muito Boa Auto estima e Ausência de Depressão. 

 A participante E melhorou a Auto Estima, passando de Boa Auto Estima para 

Muito Boa Autoestima e Ausência de Depressão. 
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 A participante F manteve Boa Auto Estima e manteve Ausência de 

Depressão. 

 

No Teste Auto Estima, em relação aos valores totais, a Boa Auto Estima baixou de 

67% (Pré Teste) para 50% (Pós Teste) enquanto a Muito Boa Auto Estima subiu de 33% 

(Pré Teste) para 50% (Pós Teste). 
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No Teste Escala de Depressão Geriátrica, em relação aos valores totais, a Depressão 

Ligeira baixou de 67% (Pré Teste) para 33% (Pós Teste) enquanto a Ausência de 

Depressão subiu de 44% (Pré Teste) para 56% (Pós Teste). 

Ainda que a nossa amostra seja muito reduzida, os resultados obtidos revelam, no 

entanto, que a nossa intervenção mobilizadora do potencial criativo, no âmbito das artes 

plásticas, veio melhorar os níveis de auto estima e depressão. 

Com base nos autores de referência, Csikszentmihalyi, Seligman, Saturnino de La 

Torre e Eisner, foi possível identificar traços inerentes à personalidade criadora e 

progressos nos trabalhos das seis participantes. 

A proposta sugerida – Lazer e tempos livres dos seniores na sociedade portuguesa 

atual – incluiu atividades cujo objetivo foi aumentar a criatividade, a felicidade e o bem-

estar das participantes.  

Para estimular a criatividade das participantes, recorreu-se a incentivos como a 

colagem livre a partir de revistas, apelo a temas que fossem do seu agrado, manipulação 

de vários materiais e técnicas e sessões no exterior, no Jardim Botânico Tropical de 

Belém, que sabíamos de antemão serem propícios à agilização da criatividade pelo 

ambiente relaxante que o próprio envolvimento sugere. 

Csikszentmihalyi (1990, p78) afirma que a “experiência de fluxo” ocorre quando os 

pontos fortes das pessoas são adequados aos desafios. A concentração é muito intensa. 

Não há espaço para pensar em assuntos irrelevantes. 

 

Pudemos inferir da nossa intervenção que: 

 Os seniores devem descobrir e utilizar os seus pontos fortes. Isto é importante. 

 Se os seniores utilizarem os seus pontos fortes tornam-se melhores alunos. 

 Os seniores melhoram a felicidade, a aprendizagem, o desenvolvimento de 

capacidades e do desempenho. 
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É preciso manter viva a curiosidade que é a força interior que permite indagar 

coisas novas, que comanda a vontade de experimentar, criar e construir. A curiosidade 

deve durar até ao final da vida. (Csikszentmihalyi, 1998, p 188) 

Um determinado meio de expressão permite mostrar aos outros as nossas ideias, a 

nossa criatividade, transcender o presente e aceder a um universo diferente do banal. Os 

vários domínios do conhecimento são dependentes da criatividade. “Cada campo é 

composto pelos seus próprios elementos simbólicos e pelas suas próprias regras. Cada 

pessoa está rodeada de um número quase infinito de campos potencialmente capazes de 

explorar novos mundos e de dar novos poderes a quem aprender as suas regras” 

(Csikszentmihalyi, 1998, p. 56). 

A criatividade intervém no meio e deixa rasto nas pessoas, grupos e instituições. É 

essa a sua função mais importante ter papel ativo na mudança. 

Na nossa intervenção procurámos seguir, tanto quanto possível, o acrónimo 

PERMA, da autoria de Seligman, que é mensurável e transmissível através do ensino, 

(Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment), na pedagogia 

com as participantes. Esta parte emocional mostrou progressos e todas trabalhavam com 

vontade nas sessões. (Seligman, M., 2013, p9)15 

Procedemos também, conforme aconselha Saturnino de La Torre, quando no 

começo do curso tentámos desbloquear crenças e mitos segundo os quais as 

participantes não eram capazes de realizar produtos de natureza artística. Combatemos o 

excesso de racionalidade e o excesso de convergência que leva a ver as coisas de uma 

única maneira. (Torre, S., 2006, p 123) 

“Em arte, até o erro, o azar e a adversidade permitem fazer saltos qualitativos”. 

(Torre, S., 2006, p 120) 

Muitas vezes, no elaborar do trabalho, as participantes voltavam atrás para 

melhorar algo. Para Saturnino de La Torre, o ato criativo é uma energia que integra não 

                                                             
15 Positive Emotion–Emoção Positiva , Engagement-Envolvimento, Relationship–Relacionamentos, 
Meaning -Objectivos, Accomplishment - Sucesso 
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só processos cogniscitivos mas emocionais, tensionais, volitivos e corporais. As emoções 

estão presentes em todas as ações do ser humano. (Torre, S., 2006, p 85) 

Seguindo Saturnino de La Torre, no ensino da arte não existem verdades absolutas. 

Existem aproximações a um saber em constante evolução. A ambiguidade, o caos e a 

incerteza são pontos de partida para a busca. Trabalha-se com probabilidades. Há uma 

estratégia adaptativa à finalidade, sujeitos e ambientes. (Torre, S., 2006, p 83) 

Fizemos uso de metodologias e estratégias indiretas, para tornear a aprendizagem, 

não providenciando a informação diretamente, mas sim percebendo e interiorizando. 

(Torre, S., 2006, p 125) 

Ensinámos às participantes a expressividade, ou seja, encontrar nos materiais 

utilizados as suas potencialidades na representação e reconhecerem quais seriam os 

melhores condutores da sua emoção/expressão, o tirar proveito do símbolo e do 

mimetismo, na linha de pensamento de Eisner (2004), para desenvolver as suas 

capacidades. A imaginação das participantes foi trabalhada através da imagem. Incutimos 

nas participantes abertura e gosto pela surpresa, ocasionada pelo objeto e pelo processo. 

A surpresa aparece de modo privilegiado nas artes. A excelência da obra de arte é o seu 

êxito em transmitir as emoções que pretende veicular. 

Procurámos ajudar as participantes a compreender que a obra de arte vem dum 

contexto histórico e cultural do qual não se separa. Cultivámos a observação. As 

participantes devem ser deixadas livres para descobrir os resultados por sua conta. 

Evitámos a rotina. Insistimos que em arte é importante correr riscos (Csikszentmihalyi, 

1998, p 95 citado em Torre, S., 2006, p 83) respeitando o ritmo de cada participante. 

 

  



Ana Sofia Carvalhosa Pessoa 

86 
 

Conclusão  

O ensino das artes é benéfico para o sénior. Esta foi uma constatação da nossa 

intervenção, corroborada pela literatura. A criatividade é uma capacidade adaptativa que 

resolve problemas situações da vida quotidiana e problemas eminentes. Praticar 

atividades artísticas não só melhora competências artísticas como permite a realização 

pessoal, mesmo num contexto de crise e de desemprego generalizados. A arte, e pela sua 

própria natureza, concede a quem executa, motivação para suportar os seus problemas e 

contrariedades. 

A arte suscita espírito crítico. Abandonam-se estereótipos e banalidades. No caso 

particular do nosso estudo pudemos verificar que os seniores, a partir de toda a 

estimulação e informação sugerida, acederam a um imaginário mais rico. Podem ser 

pedidas pequenas tarefas de trabalho em equipa. A partir da própria experiência se 

transcende o quotidiano. 

A experiência e vivências do sénior são muito importantes e deve-se aproveitar a 

sua disponibilidade. Desempenham um papel primordial na educação das crianças e 

adolescentes atuais, ensinando comportamento e historial da família. 

É de toda a conveniência manter a mente do sénior ocupada para evitar declínio e 

depressão e permanecer em bom funcionamento até final da vida.  

Este estudo de caso, apenas com 6 participantes e todas elas do sexo feminino, não 

é suscetível de ser generalizado. Contudo, ainda que com um escasso número de 

constituintes da amostra, pudemos comprovar, quer pelas produções desenvolvidas, quer 

pelos resultados nos testes aplicados que houve um aumento da criatividade, das 

competências artísticas, do bem-estar e da autoestima, de melhores interações e 

sociabilidade ao longo do projeto. O nível cultural das participantes é elevado. O interesse 

pelas sessões e a adesão às matérias ministradas foi alto. 
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Prospetiva 

Esta intervenção de Educação Artística sugeriu-nos várias pistas de trabalho, todas 

conducentes a um maior bem-estar do sénior e à sua valorização na comunidade e maior 

fruição artística. Outras pessoas poderão delas se encarregar. Estas atividades poderiam 

ter lugar em Juntas de Freguesia, lares, centros de dia ou em Universidades sénior. O 

objetivo destas atividades é o de ocupar os tempos livres dos seniores, fazê-los sair de 

casa e conviver, para evitar a depressão e outros sofrimentos psicológicos. Estas 

atividades poderiam cobrir várias disciplinas da educação artística, tais como o ensino de 

um instrumento (alguns seniores têm inteligência musical); frequentar canto coral; 

oficinas de escrita; organizar concertos de música; orientar passeios e visitas de estudo 

dentro e fora de Lisboa e visitas guiadas a museus; equipa de voluntariado para espaços 

culturais. Constatámos, não só pela literatura, como pela opinião expressa por alguns 

seniores que sãos atividades muito apreciadas por eles. 
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ANEXOS  
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