
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

      FACULDADE DE BELAS ARTES 

 

 

 

 

 

“ITINERÁRIO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NÃO 

FORMAL PARA SENIORES ATRAVÉS DA OBRA 

DE ARTE CONTEMPORÂNEA” 

 

 

 

Maria Joana de Sousa Maia 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA  

 

 

2010 



 

 

ii 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE BELAS ARTES 

 

 

 

 

“ITINERÁRIO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NÃO 

FORMAL PARA SENIORES ATRAVÉS DA OBRA 

DE ARTE CONTEMPORÂNEA” 

 

 

Maria Joana de Sousa Maia 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA  

 

Dissertação orientada pela Professora Doutora Ana Bela Mendes 

2010 

 

 

 



 

 

iii 

Dedicatória 

à mamie e à  minha mãe pela incondicional 

generosidade, apoio, amizade, amor e carinho 

que têm  demonstrado em todas as minhas 

realizações. 

ao papie, ao meu pai e a minha avó que sempre 

me acompanham. (in memorian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

Agradecimentos 

A todos aqueles que directa ou indirectamente contribuíram para a realização deste trabalho. 

Do ponto de vista institucional, destaco a Autarquia de Torres Vedras e a Vereadora Dr.ª Ana 

Umbelino pela autorização e possibilidade proporcionada para o embarque deste projecto, 

sem a qual não teria, de todo, sido possível.   

De forma especial, agradeço à equipa do Clube Sénior, Dr.ª Rute Silva, Marta Machado, Dália 

Dias e Lurdes Gandaio; a todos os participantes do núcleo de Dois Portos pela sua preciosa 

ajuda e colaboração; e a artista Lúcia David.   

Do ponto de vista individual, o agradecimento e reconhecimento especial da Orientadora, 

Professora Doutora Ana Bela Mendes, pela sua permanente disponibilidade, atenção e 

incentivo.  

Aos colegas de mestrado, com quem tanto tenho aprendido, com especial destaque para a 

Patrícia Azevedo, Inês Silva, Augusta Gaspar e Carla Frazão, que sempre estiveram 

disponíveis para ouvir as minhas inquietações e responder as minhas dúvidas.  

Aos meus amigos, que me apoiaram e incentivaram em todos os momentos e compreenderam 

as minhas ausências. Sem subestimar nenhum deles, não posso deixar de destacar alguns pela 

sua preciosa ajuda na concretização deste estudo, como a Magali Marinho e o Pedro Ferreira.   

À minha família, que sempre me apoiou, nomeadamente à minha tia Cristina pelas correcções 

de texto e traduções.  

Ao Mário, que esteve ao meu lado durante toda esta trajectória, através do seu eterno apoio, 

dedicação, compreensão e amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

Resumo e palavras-chave 

 

Palavras-chave:   

Envelhecimento activo; educação ao longo da vida; educação artística  

 

  É verificado que o envelhecimento bem sucedido é fruto de uma nova velhice, 

consequência de um processo fruído e vivenciado de modo positivo, bem como de um 

empenhamento activo por parte do sujeito cujo principal objectivo se prende com o atingir 

uma boa qualidade de vida. Neste sentido, a educação ao longo da vida converte-se numa 

premissa útil e imprescindível, pois faculta a adaptação individual do sénior por meio de 

mecanismos de compensação, permitindo-lhe redefinir estratégias de vida e novas metas 

pessoais naquilo que mais gosta, considera valioso, desafiante e gratificante.  

  Assim sendo, nesta óptica do envelhecimento positivo, propusemo-nos conceber um 

programa de educação artística, tendo como objecto condutor a obra de arte contemporânea, 

ao ser implementado com e para seniores, no âmbito de um processo socioeducativo e artístico 

de reflexão pedagógica e metodológica de investigação-acção. Neste projecto objectiva-se a 

ampliação dos níveis culturais e educativos, a promoção da sua auto-realização, a valorização 

dos saberes individuais e o desenvolvimento pessoal, através de uma dinâmica alternativa ao 

ócio e ao tempo livre. Por meio da educação artística de modo inclusivo, cooperativo e 

pertinente pretende-se promover a participação cívica, cultural e artística dos idosos, dando-

lhes a oportunidade de viver mais uma etapa da vida de forma integrada e feliz, sendo este 

conceito entendido no sentido da promoção da qualidade de vida e da gratificação, (re) 

ocupando o seu lugar na sociedade sem qualquer limite de idade.  
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Abstract and key words 

 

Key-words: 

Active ageing; education for life; education through art 

 

It is largely acknowledged that a well succeeded ageing is both the son of a new 

oldness and of an active commitment by the subject whose main goal is anchored in his 

longing to achieve a high quality of life. Therefore, education for life becomes an 

indispensable, necessary and useful tool, as it enables the senior individual adjustment by 

means of compensation, allowing him to redefine strategies of life and new personal goals 

regarding whatever he most enjoys, considers valuable or presented to him as challenging. 

 

Thus, in the light of this positivism, a program of education through art has been 

conceived, in order to be implemented with and for the senior, and in the scope of a socio-

educational and artistic process aiming pedagogical and methodological reflexion, 

investigation and action. Such a project, aims to magnifying the cultural and educational 

levels of the senior and to promoting his self-fulfilment, ability to create value and personal 

development, through an alternative project to leisure and free time. By enhancing the role of 

education through art, in an inclusive, cooperative and pertinent way, the civic, cultural and 

artistic participation of the senior is being put ahead, as it empowers him to live another stage 

of his life in an integrated and joyful manner. Artistic education emerges, hence, as an 

instrument that promotes quality of life and gratitude, enabling the subject to   regain his seat 

in the community, regardless of any obstacle towards his age. 
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Parte I- Introdução 
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  Inicia-se esta dissertação que aqui se apresenta com uma justificação sucinta sobre a 

relevância da escolha do tema, a equação do problema e sua questão de partida, a apresentação 

da problemática, o porquê do seu propósito e a razão da sua origem, percorrendo as diferentes 

áreas disciplinares que o atravessam e os consequentes objectivos delineados. Será ainda 

exposta e justificada a metodologia adoptada, sua estrutura, as diversas matérias abordadas em 

cada capítulo e respectivas conclusões.  

  A problemática que se investiga emerge do contexto pertinente e justificado de um 

estudo de âmbito interdisciplinar a ser trabalhado de forma empírica com carácter científico. 

Insere-se num processo socioeducativo e artístico de reflexão pedagógica, de investigação e de 

acção com vista ao melhoramento de programas dirigidos ao público sénior. Decorre também 

de um interesse partilhado, que se traduz pela crescente preocupação nacional e internacional 

no que concerne o desenvolvimento das políticas sociais sobre e para a velhice, e de uma forte 

motivação pessoal no estudo da temática.  

 Assim, de acordo com a pesquisa efectuada e análise do estado da arte, subjacente a 

esta problemática, considerou-se como objectivo geral a construção de uma proposta 

empírica significativa no âmbito da educação artística, a ser realizada junto da 

comunidade sénior de forma a contribuir para a aprendizagem ao longo da vida, de 

modo activo e positivo. Por meio de uma educação permanente, flexível e diversificada, 

pretende-se reforçar a ideia da “igualdade de oportunidades e a qualidade e pertinência das 

oportunidades de aprendizagem.” (Pires, 2005:89) O indivíduo evolui ao longo de toda a sua 

vida percorrendo diferentes determinantes variáveis, proclamando e reclamando actividades 

de intervenção específicas consoante a sua situação e necessidades. Deste modo, os diversos 

âmbitos de intervenção reflectem aspectos de natureza socioeconómica, sanitária, social, 

cultural e educativa. Debruçamo-nos nestes dois últimos com o objectivo de ampliar níveis 

culturais e educativos do sénior por meio de um programa alternativo ao ócio e ao tempo 

livre. 

 Resultante da ausência de contacto com obras de arte, de actividades de cariz artístico 

e apreciação estética dirigida ao público sénior, pretende-se por meio da elaboração de um 

desenho metodológico, implementar um conjunto de sessões diversificadas a serem 

desenvolvidas, de modo a que se estabeleça um lugar de reflexão, compreensão, fruição, 

relação, integração, prazer, liberdade, comunicação, criatividade, imaginação, sensibilidade, 
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pensamento divergente, partilha de conhecimentos e experiências, aprendizagem artística, 

percepção estética e pensamento crítico significativo, onde seja estimulada a aproximação 

criativa e dinâmica à cultura da arte contemporânea.  

  Aspira-se motivar os seniores para o interesse no contacto com a obra de arte, 

desenvolvendo-lhes novas formas de ver e pensar o mundo, dentro e fora do espaço de 

educação, reafirmando-se o papel das artes na formação integral do sujeito e sua (re) 

integração social. Por meio de uma educação não formal pretende-se dar espaço à experiência, 

à curiosidade, à possibilidade, à construção, à transformação e ao desenvolvimento pessoal de 

forma significativa e complementar, estabelecendo-se através do diálogo relações 

construtivas, cooperantes, activas e participativas entre todos os elementos do grupo. Esta 

intenção prende-se com a necessidade de responder as carências existentes neste campo de 

acção a nível nacional.  

 

  Deseja-se “realçar o papel da Arte remetendo-o para um lugar em que esta não deve 

ser separada da vida comunitária, pois faz parte integrante dela.” (Fróis, 2005:222) 

 Deste modo, identificou-se e formulou-se um claro problema de investigação a ser 

aprofundado: «Criação de um itinerário de Educação Artística não formal para seniores, 

através da Obra de Arte Contemporânea».  

  De modo desafiante, pretendeu-se criar uma proposta de oferta educativa, cultural e 

artística intencionalmente estruturada destinada ao público sénior.   

 Assim, coloca-se igualmente a seguinte questão de partida: Poderá um projecto de 

Educação Artística contribuir para a integração social e estabelecer interacções mais 

positivas no idoso?  

 Definiram-se objectivos específicos a serem posteriormente verificados: Criar 

dinâmicas de educação artística não formal a partir das vivências, saberes e práticas 

profissionais dos seniores; Agilizar o pensamento criativo; Gerar processos de participação e 

partilha de experiências e competências; Promover a reflexão sobre a obra de Arte 

Contemporânea a partir da sua observação directa; Promover o contacto e despertar o diálogo, 

curiosidade, interesse e participação educativa com a Obra de Arte em sala de aula/convívio, 
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tornando-a intelectualmente mais acessível; Proporcionar o contacto directo com um artista 

plástico contemporâneo; Promover a aquisição e promoção de novos conhecimentos na área 

artística; Desenvolver trabalho prático a partir da experiência artística/estética; Proporcionar 

momentos de integração grupal e social através da arte; Sensibilizar os participantes para o 

enriquecimento cultural; Promover o desenvolvimento cognitivo (apelo da memória); Ajudar 

os seniores a melhorarem o seu auto-conceito, através de práticas de educação permanente; 

Criar espaços de comunicação, interacção, criação e prazer entre diferentes gerações; (Re) 

integrar os seniores na dinâmica cultural e social enquanto parte activa da comunidade onde 

vivem; Contribuir para um envelhecimento positivo.  

 

  Por meio de várias áreas disciplinares alusivas a temas e informações diversificadas, 

tais como a psicologia do envelhecimento, o envelhecimento activo e positivo, a gerontologia 

educativa, a educação ao longo da vida e a educação artística, bem como através da recolha de 

dados observados, gravados e fotografados, registos efectuados no decurso da aplicação das 

sessões práticas, pretende-se explorar o problema de investigação em questão.  

 Os assuntos tratados são repartidos no corpo da tese ao longo dos vários capítulos: 

constitui-se por uma parte I onde está apenas a introdução, parte II relativa ao enquadramento 

teórico, onde são desenvolvidos os capítulos que dizem respeito aos vários conteúdos do 

problema, uma parte III onde é apresentada a metodologia e tudo o que lhe diz respeito, outra, 

a IV, onde se apresentam e analisam os resultados e uma final, V, de conclusões e prospectiva.  

  Na segunda parte desta dissertação expomos o enquadramento teórico dividido em 3 

capítulos: no 1 foram abordados, reflectidos e compreendidas questões alusivas ao 

envelhecimento, entendendo-o numa óptica de sucesso contemplado pela cada vez maior 

longevidade do sujeito. Enunciamos várias intervenções, medidas, mudanças sociais, teorias, 

modelos de abordagens e orientações dirigidas a esta nova categoria social. Expomos a 

definição de envelhecimento através dos vários factores que lhe estão associados, seus 

aspectos positivos e negativos, as variáveis de caris biológicas, fisiológico, psicológico e 

social, as suas diferentes idades cronológicas, sociais, psicológicas e culturais, bem como os 

aspectos inerentes ao papel do idoso na (re) definição social. Salientamos estereótipos e mitos, 

responsabilidades sociais e solidariedade intergeracional. Enunciamos o conceito de sabedoria 
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relacionando-o com o conceito de uma nova velhice, da qualidade de vida e da construção de 

metas pessoais como estratégia de motivação para uma velhice “feliz”. Compreendemos a 

ideia do envelhecimento com grande complexidade e ambiguidade através de um processo 

diferencial e individual. Percebemos a velhice através de um novo olhar, mais atento, que não 

se reduz a uma mera equação biológica indeclinável, compreendendo-se antes, pelas 

transformações de todos os níveis que se vão operando ao longo da vida. Refutamos da ideia 

negativa de velhice, salientando a aposta na construção de um plano prévio de preparação para 

reforma, no estabelecimento de relações sociais, na construção de novos projectos pela 

escolha de actividades geradoras de bem-estar, estratégias que possam garantir a satisfação e o 

consequente envolvimento com a vida. No capítulo 2 abordamos a questão da educação como 

um direito e independentemente da idade do indivíduo, demonstramo-la como uma das 

melhores formas de envolvimento e desenvolvimento integral do idoso. Num processo de 

envelhecimento activo e participativo, opondo-se a apatia, ao desinteresse e ao desvinculo 

compreendemos a educação ao longo da vida como uma forma de adquirir e melhorar 

competências e conhecimentos numa dinâmica progressiva de desenvolvimento integral e 

integradora do indivíduo (pelo estudo da memória, inteligência (s) e capacidades cognitivas). 

Referimos a importância da criação de múltiplos espaços educativos e da dinamização de 

contextos diversificados de aprendizagem através da implementação de projectos educativos 

diferenciados cujo principal objectivo se prende com a melhoria da qualidade de vida do 

sujeito. Exemplificamos casos onde se aplicam ou podem aplicar programas educativos como 

as Universidades seniores, os Museus, os Centros de Dia, os Lares, os Centros de Convívio e 

projectos diversos promovidos pelas Autarquias locais. No capítulo 3 abordamos a temática da 

educação artística sob a forma de veículo fundamental na formação do sujeito. Salientamos a 

sua importância e pertinência para o melhoramento de aprendizagens e o desenvolvimento de 

competências cognitivas, críticas, criativas, imaginativas e culturais, independentemente da 

faixa etária a que se destina. Salientamos a importância da existência de políticas educativas, 

programas de formação, acções educativas intencionais/estruturadas, professores 

especializados, artistas, profissionais da cultura, parcerias/cooperações criativas com 

objectivos e interesses pedagógicos comuns, proveito na partilha de informações, 

conhecimentos, experiências vividas, recursos e materiais pedagógicos de modo a conseguir 

atingir-se e transmitir-se uma educação de qualidade. Abordamos o papel da arte no contexto 

educativo e na sua aplicação interdisciplinar, operacionalizada sob a forma de processo e 
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produto. Referimos a prática da Educação Artística aplicada através do ensino de várias 

disciplinas artísticas (estudo individual) e/ou pelo método de ensino artístico e cultural 

incluído em todas as disciplinas. Abordamos a educação artística na relação com o sujeito 

sénior, numa perspectiva de educação ao longo da vida. Expusemos o conceito de criatividade, 

sua relação com a inteligência, associando-a ao pensamento divergente. Compreendemos a 

influência dos diferentes factores ao incentivo, estimulo ou inibição e bloqueio do pensamento 

e potencial criativo que se envolve numa relação ternária entre o indivíduo, o domínio e o 

campo (sociedade). Em qualquer sistema de educação formal e/ou não formal compreendemos 

o papel preponderante da educação na estimulação e incentivo da criatividade, 

independentemente da idade, sexo, inteligência ou nível socioeconómico do sujeito. 

Salientamos a importância da concepção de práticas pedagógicas e programas de treino 

específico que privilegiem o pensamento autónomo e divergente mediante desafios, projectos 

significativos, currículos pertinentes e estratégias de educação artística, bem como da 

preparação de professores e formadores que saibam desenvolver, estimular, activar e potenciar 

a produção e pensamento criativo. Abordamos a Obra de Arte, a sua compreensão como 

essencial ao desenvolvimento do sujeito pelo seu significado através de relações dialécticas. 

Referimos metodologias e programas educativos que analisem a Obra de Arte 

pedagogicamente em contexto formal e/ou não formal e por último realizamos uma breve 

definição sobre o conceito de Obra de Arte Contemporânea e Land Art, objectos do nosso 

projecto de intervenção.  

  Na III parte mencionamos a metodologia utilizada por meio da descrição do projecto, 

do desenho e do plano de investigação. Exemplificamos o contexto onde se desenvolve a 

pesquisa, caracterizamos a amostra, descrevemos as actividades para a criação do itinerário de 

educação artística não formal para seniores através da Obra de Arte Contemporânea, 

definimos os objectivos de acção, as estratégias de intervenção, a programação e sua 

implementação através do planeamento das suas diferentes fases. Pelas distintas etapas do 

desenho metodológico realizadas junto ao grupo sénior pretendemos integrar no sujeito novos 

saberes através de um pensamento crítico, criativo e sensível, apelando a faculdades de 

compreensão e raciocínio, realizando-se sessões de agilização do pensamento criativo, 

visualização e diálogo com a obra de arte, aplicação prática do fazer e acção plástica, no 

sentido do seu desenvolvimento e formação pessoal, efectivadas nas dimensões cognitivas, 

afectivas e comunicativas.  
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  Na IV parte apresentamos, analisamos e discutimos os resultados do projecto de 

intervenção, suas actividades e eficácia da intervenção face aos objectivos propostos 

reflectindo sobre eles à luz do enquadramento teórico que enformou o nosso problema. 

  E por último, na V parte enunciamos as conclusões obtidas no estudo do trabalho de 

investigação, deixando ainda lugar a sugestões para orientações futuras. Embarcamos no 

desafio do desenvolvimento de uma proposta de intervenção qualitativa, com uma oferta 

programática diversificada, divertida, adequada e apelativa na área da Educação Artística, com 

pretensão da promoção de envelhecimento activo, independente e participativo. Obtivemos 

valores positivos, solicitando-se por parte dos idosos participantes, mais actividades que os 

impliquem nas artes e na cultura.    

  

 Por meio de um paradigma qualitativo, a acção emerge através do estudo de um caso 

isolado, analisado numa realidade dinâmica e diagnóstico do grupo de indivíduos seniores. 

Centra-se a atenção nas suas condutas, sob o ponto de vista do sujeito que actua, com o 

objectivo de melhor conhecer a situação, intervir e transformar, actuando de forma eficaz.  

  O projecto desenvolve-se através de uma metodologia compreensiva de investigação-

acção, num processo aberto à reflexão crítica, metodologia esta que melhor se adequa ao 

desenvolvimento das práticas educativas. Tem como principal objectivo, o melhoramento da 

prática aplicada através de uma adequada planificação, acção, observação, análise, reflexão e 

discussão de resultados. Ao incidir sobre as diferentes fases do processo metodológico, a 

investigação-acção pretende reflectir sobre a acção e possíveis transformações da realidade. 

  Importa referir a originalidade, interesse e valor da temática trabalhada, que se 

fundamenta e justifica no apoio dos estudos científicos desenvolvidos por investigadores 

nestas matérias. 

  No final da dissertação, ambiciona-se contribuir para um acréscimo do saber na área 

investigada, para que possa de modo fundamentado constituir uma rampa de lançamento para 

novos projectos educativos e artísticos dirigidos à população sénior.  
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Parte II- Enquadramento teórico  
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Capítulo 1. 

1.1-  O envelhecimento 

 “ (...) O significado de envelhecer, de envelhecimento e, inclusive, do próprio sénior 

está a modificar-se.” (Pinto, 2008:63)  

Hoje em dia o envelhecimento demográfico assume ao nível da reflexão, do debate e 

da investigação um papel prioritário, relevante e significativo. Desde o século XIX que a 

população idosa tem vindo a crescer consideravelmente em todo o mundo, tornando-se um 

colectivo cada vez maior sobretudo nos países industrializados, não sendo Portugal uma 

excepção. A esperança média de vida aumenta exponencialmente e a taxa de mortalidade e 

fecundidade atingem níveis cada vez mais baixos. “O envelhecimento nas sociedades 

desenvolvidas é o resultado da melhoria das condições de vida e dos enormes progressos da 

ciência e da medicina que se têm traduzido num aumento significativo dos índices de 

longevidade, com a esperança média de vida a atingir números nunca antes registados.”1  

Deste modo, é necessário compreender cada vez mais e melhor temas diversos 

relativos à idade adulta, à velhice e ao envelhecimento. É de ter em conta que o seu estudo 

científico se iniciou relativamente tarde, levando a que este período da vida tenha sido ao 

longo dos anos largamente negligenciado em detrimento de fases como as da infância e 

adolescência. A evolução do indivíduo não termina nesse momento, mas é para muitos autores 

contínua até ao final da vida, existindo mudanças estruturais, de interacções e de 

desenvolvimento humano, tornando, deste modo o assunto complexo e pleno de desafios.  

O Instituto Nacional de Estatística define a população idosa como sendo o conjunto 

dos indivíduos com 65 e mais anos. No entanto, este marco etário é variável podendo flutuar 

entre os 60 e os 65 sendo delimitado, muitas vezes, pela idade da reforma. Como abordaremos 

                                                           
1
Fórum Gulbenkian de Saúde sobre o envelhecimento 2008/2009, 2009: 12 

2 Instituto nacional de estatística [Consulta: Maio de 2010]. Disponível em 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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adiante, “a idade cronológica não tem muito sentido, pois envelhecemos organicamente na 

desordem e sem nenhuma harmonia.” (Levet, 1995:26) Contudo, de facto, cronologicamente 

o mundo está envelhecido. Portugal está envelhecido, como podemos constatar a partir das 

coordenadas do INE.2 Em 2009, e de acordo com dados actualizados em 31 de Maio do 

mesmo ano, a população residente em Portugal era de 10 637 713, dos quais 55,82% eram 

adultos com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos e em que 17, 87% tinham 65 e 

mais anos, contrastando com os 15,19% dos indivíduos que abrangiam o grupo etário dos 0 

aos 14 anos. Deste modo, assiste-se a uma tendência crescente para a inversão da pirâmide 

das idades, transformando a sua base, até então ocupada pela infância e juventude. Segundo 

De Oliveira o envelhecimento distingue-se entre dois tipos: o do topo e o da base da pirâmide, 

dado que o número de idosos aumenta significativamente contrastando com a reconhecida 

quebra do número de crianças e jovens, prevendo-se ao longo dos anos um agravamento da 

situação.  

O sucesso da cada vez maior longevidade e consequente mundo envelhecido é o 

reflexo de práticas de políticas de saúde e de desenvolvimento social e económico, bem como 

é, simultaneamente, segundo Jacob (2007), um enorme desafio que as sociedades enfrentam, 

atravessadas e transformadas por consequências marcantes. Essas acontecem a vários níveis: 

económico, social, cultural, médico, biológico, psicológico, político e laboral. Um exemplo 

distinto, é o aumento crescente do número de reformados e pensionistas representando, por 

um lado, um aporte de menos receitas para o Estado, e por outro, um aumento dos encargos 

públicos, com medicamentos, tratamentos e serviços necessários. A relevância estatística e 

social da última fase da vida do sujeito torna-se cada vez mais nítida, transitando da esfera 

privada e individual para a pública e colectiva. São implementadas várias intervenções e 

fornecidos sistemas de orientações dirigidos a esta nova categoria representada pelo sujeito 

idoso. Na sociedade industrial concretizam-se medidas, e consequentes mudanças em termos 

de actuação social, como é o exemplo do direito à segurança social e a possibilidade do 

trabalhador se reformar. Afigura-se igualmente urgente a criação de sistemas de protecção 

social como é o caso das instituições adaptadas aos idosos, a oferta de actividades apropriadas 

                                                           
2
Instituto nacional de estatística [Consulta: Maio de 2010]. Disponível em 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main 
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à ocupação do seu tempo, agora de lazer, e a necessidade do estudo contínuo sobre temáticas 

na perspectiva da apresentação de melhores soluções para uma melhor qualidade de vida dos 

idosos.  

Ou seja, “num plano mais geral, o desafio fundamental reside em permitir às pessoas 

não só que morram o mais idoso possível, mas também que vivam uma velhice bem 

sucedida.” (Fontaine, 2000:21) Se o século XX foi sagrado o século do idoso, em que a 

Organização Mundial de Saúde teve como principal objectivo aumentar a esperança média de 

vida, o “desafio do século XXI não será dar tempo ao tempo, mas dar qualidade ao tempo.” 

(Fontaine, 2000: prefácio) Como cita De Oliveira, o desafio prende-se agora com o 

“aumentar a expectativa de vida dos idosos.” 

Assim, actualmente o sujeito encontra-se absorvido numa realidade plural e 

diversificada, numa etapa designada através de vários conceitos de mesma significação - 

“sénior”, “idoso”, “velho”, “ancião”, “adulto idoso” ou mesmo através da expressão “terceira 

idade”. No entanto, tal como De Oliveira entendemos que “é secundário o modo como 

apelidamos os velhos e a velhice. Mais importante é compreendê-los e ajudá-los.” (De 

Oliveira, 2010:11) 

Desse modo, relativamente a este assunto abundam múltiplas teorias, abordagens 

contraditórias, ciências cruzadas e investigadores provenientes de áreas distintas que 

procuram esclarecer e explicar conhecimentos e possibilidades de intervenção, bem como 

crenças, estereótipos e expectativas da sociedade, quanto a este grupo tão específico.  

Sendo que a velhice é um estádio social assaz controverso e difícil de definir com 

exactidão, reforçado, por um lado, por aspectos positivos, diminuído, por outro, por aspectos 

negativos, é estudado segundo diferentes parâmetros. É compreendida através da constituição 

de um grupo populacional muito vasto, específico, pouco homogéneo, de maior variabilidade 

relativamente a outros grupos etários, com narrativas e percursos de vida dissemelhantes. Os 

sujeitos seniores sofrem transformações distintas e estão sujeitos a variáveis intrínsecas e 

extrínsecas que oscilam com a trajectória do tempo, variáveis essas de cariz biológico, 

fisiológico, psicológico e social e que podem provocar crises existenciais superáveis perante a 

articulação de diversos mecanismos ou condições presentes, possibilitando o reencontro da 
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sua identidade, potenciando então, uma visão integrada e global de todos os aspectos que o 

constituem, assim como a redefinição do seu papel social.  

Desse modo, apesar do entendimento científico sobre o envelhecimento ser distinto 

consoante os vários autores, é considerado por todos como um processo que abrange o sujeito 

bio-psico-socialmente, ou seja, como cita De Oliveira o envelhecimento atinge “modificações 

morfo-fisiológicas e psicológicas, com repercussões sociais, como consequência do desgaste 

do tempo.” (De Oliveira, 2010: 25) Insere-se num processo demográfico, económico e 

sociocultural, que exige responsabilidade social, solidariedade intergeracional e maior 

oportunidade de oferta ao acesso que permita a sua participação cívica. “O modo de actuar, de 

pensar, de sentir e de interpretar a realidade constituem, em qualquer idade e também na 

velhice, variáveis psicológicas que dependem de um número incontável de transacções que se 

estabelecem ao longo do ciclo de vida entre um organismo biológico e sua envolvente social e 

histórica.” (Fonseca, 2006: 54) O envelhecimento, resultado desse conjunto variável de 

factores, é um fenómeno universal, dinâmico, cíclico, inevitável, complexo, 

multidimensional, multidireccional, irreversível, inelutável, contínuo, colectivo e 

iminentemente pessoal. Encontra-se em constante mutação no tempo, mediante o 

desenvolvimento, amadurecimento e transformação do sujeito. De forma progressiva vai 

evoluindo ao longo de toda a vida, sendo essa evolução mais rápida e notória na última fase. 

As suas características variam consoante factores e mecanismos diversos tais como as 

condições físicas internas, os estilos de vida e o meio ambiente, sendo a sua variedade e inter-

individualidade crescente consoante a idade. Existem três modos distintos de envelhecer: o 

normal, o patológico e o com sucesso, sendo que este último se adquire por meio de 

mecanismos de selecção, optimização e compensação, assunto que retomaremos mais adiante. 

Como datar o início do envelhecimento, a sua gravidade e velocidade, se “cada um de nós 

envelhece de um modo particular, diferente do modo dos outros.” (Levet, 1995:25)  

Atenta-se que o conceito de desenvolvimento, referido anteriormente, permite segundo 

Osório e Pinto “conceber a velhice como mais um ciclo da vida e não a reduz a uma 

involução ou regressão” (Osório e Pinto, 2007:187) existindo um amplo leque de 

potencialidades que podem ser realizadas e concretizadas pelo sénior de modo livre e 

responsável. Como citam os autores “A existência nunca é estática: está sempre num 

processo de vir a ser, de transcender-se.” (Osório e Pinto, 2007:190) Assim sendo, segundo 
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Fontaine “não devemos falar de «velhice», mas sim das «velhices».” (Fontaine, 2000: 

prefácio)   

Reflicta-se pois sobre a complexidade e ambiguidade da ideia de envelhecimento e de 

velhice. A velhice que apenas alguns prestam, ao contrário do envelhecimento que é comum a 

todos os mortais, caracteriza-se por uma grande variabilidade individual e social, sendo difícil 

estabelecer o seu início e que se traduz por diferentes momentos em que se parecem, declaram 

ou comportam como tal. O envelhecimento é um processo que tem vindo ao longo dos 

últimos anos a ganhar vitalidade e positivismo, sendo a ocupação possível mediante o 

exercício de novas actividades, nomeadamente as educativas, de modo a manterem os sujeitos 

activos. A velhice, por sua vez, aparece como uma etapa negativa, esvaziada, inerte e 

decadente, não existindo desafios ou metas, sem futuro. Não somos iguais perante o 

envelhecimento, sendo distinta a percepção da própria experiência da vida de cada um, 

existindo “pessoas que provavelmente nunca envelhecem porque nunca se sentem 

envelhecer.”3  

O envelhecimento é um processo diferencial “que revela simultaneamente dados 

objectivos (degradações físicas, diminuição tendencial dos funcionamentos perceptivos e 

mnésicos, etc.), e também dados subjectivos que constituem de facto a representação que a 

pessoa faz do seu próprio envelhecimento. Tal significa que cada um de nós tem diversas 

idades.” (Fontaine, 2000: 22, 23) Deste modo, ao nível do envelhecimento individual e 

diferencial, além da idade cronológica (de que o B.I. faz prova) existem outros conceitos que 

devem ser abordados, nomeadamente, a idade social, (expectativas e preconceitos da 

sociedade em geral), a idade biológica (saúde e doença), a idade psicológica (entusiasmo, 

expectativa ou depressão, desilusão) e a idade cultural (diferente consoante o tipo de 

sociedade). Estes diferentes aspectos manifestam as alterações físicas, cognitivas, sociais e 

psicológicas, indicadores intrínsecos de cada indivíduo. Por exemplo, quando fazemos alusão 

à idade social, é relevante referir que esta se associa “ao papel e ao estatuto que a nossa 

comunidade nos atribui.” (Fontaine, 2000:24) Esses papéis, bem como todo o seu quadro de 

referência podem ser visivelmente alterados de forma irreversível pela passagem à reforma. 

Alguns indivíduos consideram a efectuação dessa passagem como um meio e estado activo, 

                                                           
3
 Fórum Gulbenkian de Saúde sobre o envelhecimento 2008/2009, 2009: 157 
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fonte de auto-estima, redes sociais e rendimento, para um estado inactivo, inútil, 

desvalorizado e vazio, ou seja, consideram-na como uma verdadeira fase de infortúnio. É 

comum sentirem-se aborrecidos e depressivos, velhos, rejeitados, isolados, atributos que os 

conduzem, por vezes, a uma súbita degeneração física e mental com repercussões sobre a sua 

saúde e comportamento. Esta travessia de uma situação de crise intima-lhes um 

desenvolvimento e uma reorganização interna. Devem refutar a visão negativa apostando no 

restabelecimento de relações sociais positivas e na escolha da realização de actividades 

geradoras de bem-estar através de estratégias que possam garantir a satisfação e consequente 

envolvimento na vida. É de salientar, que ao nível biológico e psicológico, nada ocorre 

precisamente aos 65 anos, para que se possa estabelecer uma tão delineada barreira de 

diferenciação social. Como citam Osório e Pinto o idoso “é colocado fora do mercado de 

trabalho, mas não do espaço físico e afectivo da comunidade, onde prossegue a sua vida 

quotidiana.” (Osório e Pinto, 2007: 100) O sentimento negativo que ocorre dá-se pela 

carência de construção de novos projectos que possam dar sentido às suas vidas e também 

pela inexistência de um plano prévio de preparação. Desse modo é importante que ambos 

possam já vir a acontecer anteriormente, enquanto mantêm uma actividade profissional activa, 

evitando que a transição para a reforma seja abrupta e frustrante. São exemplos disso a 

formação de grupos ou associações de apoio, a aposta numa educação formal ou não formal, a 

participação social através do voluntariado, a criação e manutenção de laços sociais, o papel 

activo perante a colectividade de que são membros, etc. Assim sendo, o tempo da reforma 

passa a ser capturado através de um outro olhar que conquista diferentes descobertas, novas 

formas de viver e conviver que se tornam em nada mais do que medidas preventivas que 

atribuem sentido à sua existência. Positivo agora, transformado num tempo de graça, pleno de 

conquistas, representações e oportunidades de crescimento pessoal, sente-se adaptado e 

motivado para a construção de novas aprendizagens e estratégias de vida. Pode finalmente 

fazer o que mais gosta, de forma calma e disponível, com inteira liberdade formando 

projectos de vida que o satisfaçam e o desenvolvam. Atenta-se que para que isso aconteça é 

importante que a idade biológica (maturidade física, estado de saúde e idade psicológica) vá 

de par com o seu desenvolvimento cognitivo-emotivo.  

O envelhecimento não é um término, nem se reduz a uma mera equação biológica 

indeclinável, encontrando-se igualmente inscrito em extensões psicológicas e socioculturais 

de não menor valor e complexidade. Ao entretecer uma tão profunda relação com o seu 
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desenvolvimento, o sujeito aprende a melhor se adaptar às diferentes e sucessivas mudanças 

durante a sua vida, ou seja, “a forma como envelhecemos tem a ver com a forma como nos 

desenvolvemos.” (Fonseca, 2006: 63)   

Deste modo, e como já referimos anteriormente, o período da idade adulta e velhice 

adquire um novo olhar, mais atento, mediante um estudo sério, pertinente e dedicado. Fonseca 

cita Wortley & Amatea ao referirem que a “condição adulta deixa de estar associada ao 

resultado emergente da sucessão de estádios desenvolvimentais verificada durante a infância 

e a idade adulta passa a ser reconhecida, em si mesma, como um período caracterizado pela 

ocorrência de mudanças sistemáticas, activas e significativas" (Wortley & Amatea, 

1982:476).” (Fonseca, 2006:14) Vários autores e investigadores realçam o facto de as 

transformações ocorrerem a todos os níveis, ao longo de toda a vida, deixando a velhice de ser 

unicamente dependente, ao nível da realização/insucesso do que sucedeu na primeira metade 

da vida, como inicialmente se entendia. As alterações não acontecem apenas porque o sujeito 

envelhece, mas porque subordinadas a situações distintas e à consequente adaptação 

individual. Estes novos factos suscitaram a emergência da realização de estudos mais 

diversificados sobre as questões do envelhecimento e de todo o seu processo.  

 

1.2-Estereótipos e Mitos 

Actualmente, ainda é comum existirem estereótipos negativos e mitos associados ao 

envelhecimento, mesmo se nos últimos anos muitos deles se terem vindo a debelar, fruto da 

investigação gerontológica. São muitas as características atribuídas aos idosos que traduzem a 

ideia errada de incapacidade, dependência, ou até de “segunda infância”, falando-se mesmo 

“de uma discriminação pela idade cronológica - [ageism] - um vocábulo com tradução em 

português para "edadismo", "idadismo" ou "ancianismo"”.4 Sobretudo nas sociedades 

ocidentais e desenvolvidas o sujeito idoso ainda sofre uma forte discriminação, exclusão e 

preconceito, sendo muitas vezes caracterizado pelo seu semelhante como conservador, 

inflexível, infeliz, doente, senil, dependente, pouco criativo, improdutivo, necessitando de 

                                                           
4
Paula Alexandra Nascimento Fernandes, Públicos seniores e museus: proposta de intervenção educativa, 2005, 

pág. 52 
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ajuda, sofrendo um declínio das suas capacidades cognitivas, incapaz de aprender e abraçar 

novos projectos, bem como ausente de desejo e actividade sexual, sofrendo de isolamento e 

solidão.  

Fonseca constata “a existência daquilo que identifica como uma "armadilha cultural" 

capaz de influenciar a atitude da sociedade e das suas instituições face à velhice e aos idosos, 

os quais por sua vez correspondem manifestando os comportamentos que deles são 

esperados.” (Fonseca, 2006:29) Afectado, retrata-se através de um feedback icónico urdido 

no preconceito, pelo meio. É frequente sofrer de crises de identidade, sentir dificuldade de 

adaptação e ausência de motivação, afectando-lhe a sua auto-estima e auto-imagem, que se 

reflecte negativamente na cultura por uma tendência depressiva e comportamento inactivo, 

consubstanciando problemáticas do foro cognitivo, conativos, afectivo e personológico. A 

televisão e os média assumem aqui um papel determinante, pois através deles arquitectamos o 

pressuposto errado de uma sociedade eternamente jovem e perfeita em que o sujeito tende a 

refutar o seu próprio envelhecimento. É fulcral combater este arquétipo através de uma 

consciencialização que deve começar na família, alargar-se à sociedade e ser retomada pelo 

próprio idoso.  

 

1.3-Problemas emotivos, aspectos sociais, saúde física e mental  

Os problemas emotivos não são inerentes ao processo do envelhecimento do idoso, 

contudo, este é visivelmente mais vulnerável, afectando-lhe a sua auto-estima e auto-imagem. 

Esses aparecem associados sobretudo a acontecimentos de perda, como a morte do cônjuge, o 

afastamento da família e amigos, a passagem à condição de reformado, a situação 

socioeconómica e estado de saúde desfavorável, bem como ao tipo de personalidade 

introvertida. Simultaneamente, acontecem por meio da escassez de relações sociais e seu 

afastamento nas actividades quotidianas gregárias conduzindo-o ao sentimento de solidão, um 

dos factores mais significativos na alteração do seu estado de saúde.  

A saúde física, apesar de não ser a condição exclusiva para uma qualidade de vida e 

para um envelhecimento óptimo, não deixa de ser primordial, uma vez que não podendo fruir 

dela, o sujeito idoso se expõe ao sofrimento. É uma das suas maiores preocupações surgindo, 

segundo Fonseca, como “variável determinante da respectiva satisfação de vida.” (Fonseca, 
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2006:129) No entanto, analogamente, a saúde mental assume uma importância chave para que 

se atinja um envelhecimento óptimo. Neste contexto holístico, a existência de redes/relações 

sociais de suporte revelam-se de extrema valia para a criação de um contexto positivo e de 

satisfação de vida. Importa salientar que o estado de saúde do sujeito não se caracteriza única 

e exclusivamente pela “ausência de doença”, mas por premissas variáveis imprescindíveis. O 

bem-estar psicológico é crucial para se concretizar uma adaptação bem sucedida.   

 Saliente-se assim que, o surgimento de alguns limites ou restrições, sejam eles de 

natureza psíquica ou motora podem ser parcialmente superado através de diversos 

mecanismos de compensação. Autónomo, e auto-determinado, o idoso deve abraçar novos 

desafios, traçar novas metas garantes do seu bem-estar e plenitude, podendo falar-se “ da sua 

saúde e do seu bem-estar físico e mental de forma positiva, mesmo quando as circunstâncias 

objectivas de saúde e vida são crescentemente negativas.” (Fonseca, 2006:135) O interesse, a 

descoberta e a inserção em várias actividades de índole própria, a criação de relacionamentos 

interpessoais, bem como o desempenho de novos papéis sociais ajudam a combater a solidão. 

Paralelamente, o idoso (re) constrói a sua identidade e incrementa de forma sustentada a sua 

satisfação de vida e bem-estar, desmistificando a ideia de infelicidade, insatisfação, baixa 

auto-estima e ânimo pobre. “Os objectivos são, efectivamente, um dos principais alicerces 

não apenas para a satisfação de vida, mas para a construção global de um envelhecimento 

bem sucedido.” (Fonseca, 2006:151)   

 

1.3- A sabedoria 

“O estudo da Sabedoria está intimamente relacionado com a recente abordagem, dita 

positiva, da vida adulta e da terceira idade.” (Marchand, 2005: 9, 10) 

Como foi observado anteriormente, as mudanças ocorridas ao longo da vida e o 

consequente processo de envelhecimento que o associava a perdas inevitáveis e irreversíveis 

eram considerados, até meados do século XX, de modo negativo. Na década de 60, esta 

concepção altera-se e o envelhecimento passa a ser visto sob uma perspectiva positiva, 

nomeadamente, numa óptica de desenvolvimento de dimensões multidireccionais e 

multidimensionais. 
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A visão positiva da vida adulta e do processo de envelhecimento surge pela 

instrumentalização de novas metodologias e abordagens cujo enfoque é o desenvolvimento e 

mudança no adulto e idoso, e que segundo vários autores, culmina em sabedoria, 

característica intimamente relacionada com a maturidade, a experiência e o conhecimento 

adquirido ao longo dos anos, e que representa, segundo Marchand, “o nível mais elevado de 

compreensão da vida, dos outros e de si próprio.” (Marchand, 2005: 19) Nos últimos anos, os 

estudos desenvolvidos em torno desta temática têm vindo a crescer, contudo, o conhecimento 

deles resultantes ainda é incompleto. Trata-se de um conceito vasto, intrincado, com 

definições distintas acerca das suas propriedades, envolvências, significações e critérios, 

pressupondo esferas diferentes: cognitivas, afectivas, motivacionais, conativas ou até 

transpessoais e mentais que interagem entre si numa perspectiva desenvolvimental de 

crescimento humano. “Durante a vida adulta, surgem novos estádios de desenvolvimento, 

mais maduros e integrados do que os precedentes, manifestando a Sabedoria o nível mais 

elevado de compreensão da vida, dos outros e de si próprio.” (Marchand, 2005: 138) 

Apesar de a sabedoria ser reconhecida a partir da meia-idade e se relacionar com o 

processo de envelhecimento, este factor temporal não encerra por si só a chave que conduz ao 

seu acesso. Ela é adquirida também pela experiência, pela prática e por competências num 

equilíbrio de forças cognitivas e afectivas, possibilitando, em certos domínios, a obtenção de 

um maior conhecimento e flexibilidade. O sujeito idoso é capaz de interpretar, julgar, avaliar, 

ser tolerante, compreender e resolver problemas, por meio da perícia e dedução, discernindo, 

aconselhando, relativizando o acessório e valorizando o essencial e em que a sabedoria se 

conjuga com a inteligência e a criatividade. Fonseca apresenta os dois últimos conceitos 

citando Sternberg & Lubart quando afirmam que " a sabedoria envolve alguma combinação 

entre inteligência e criatividade - a inteligência como a capacidade de adaptação ao 

ambiente e a criatividade como a capacidade para modelar novas expressões do ambiente, 

combinação essa que reforça precisamente a importância da flexibilidade adaptativa da 

sabedoria.” (Fonseca, 2006:112)  

No entanto, atente-se que alguns estudos empíricos são substancialmente mais 

pessimistas a este sujeito, quando sustentam que o funcionamento cognitivo do indivíduo 

sénior é influenciado por limitações de ordem biológica e/ou ambiental, empobrecendo à 
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medida que este envelhece. A oposição de opiniões revela a importância da continuação do 

estudo científico nesta temática.  

 

1.4- Nova velhice/ Metas pessoais/ Felicidade 

Hoje em dia, considera-se que há uma nova velhice, uma vez que o próprio processo é 

vivenciado de um modo positivo. O sujeito, de modo singular, é mais saudável, mais 

instruído, com mais oportunidades e com uma média de vida superior à verificada 

anteriormente. Dependendo de vários indicadores ou critérios, que oscilam de autor para 

autor, defende-se uma abordagem “multicritério” que analisa a longevidade, a redução de 

doenças, a manutenção de uma boa saúde física e mental, a resistência, a flexibilidade, a 

autonomia, o controlo, a eficácia intelectual e funcionamento cognitivo, o empenhamento, as 

competências e as variáveis que harmonizam a vitalidade pessoal, as práticas sociais, o bom 

ajuste da pessoa ao meio, a produtividade e a construção da sua própria autonomia. O seu 

significado emerge de um envelhecimento bem sucedido e activo que transparece na fruição 

da qualidade de vida do idoso, consequência da relação favorável entre estímulos positivos e 

negativos ao longo da sua vida. Contudo, salienta-se ainda que o conceito de qualidade de 

vida diverge de indivíduo para indivíduo, representado pela multiplicidade de diferentes 

necessidades, oportunidades, realizações, escolhas, influências positivas ou negativas, 

recursos, auto-estima, atitudes, sentimentos, bem-estar físico, mental e social, etc. Torna-se 

importante reflectir sobre a importância da adequada necessidade de apoio oferecido à 

população idosa, não fosse a sua imensa vulnerabilidade. Como já constatado, é desejável e 

pretendido que se mantenha activo o mais longe possível, de modo independente e saudável, 

empregando o seu potencial disponível e vivendo da melhor forma possível em compromisso 

com a sociedade num acordo mútuo com os seus desejos, necessidades e capacidades. “É 

fundamental para esta etapa da vida considerar o sujeito ancião como uma pessoa que deve 

ter oportunidades de todo o tipo para se manter activo.” (Osório, 2005:278) Urge pois 

conceber alternativas ocupacionais múltiplas, de modo a que perfaçam o seu tempo livre, 

activa e saudavelmente. A teoria do envelhecimento apresenta diferentes modelos que 

privilegiam essa manutenção de vida activa. São eles: o modelo do envelhecimento bem 

sucedido e do envelhecimento produtivo. O primeiro defende que se mantenha um baixo risco 
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de doenças, um funcionamento físico e mental elevado e um empenhamento perante a vida. O 

segundo visa a criação de novas oportunidades que permitam a socialização e inclusão social.  

É através de novas redescobertas e diferentes redefinições que o sénior preenche a sua 

vida com novos significados. “Cada etapa da vida possui uma prescrição, a debilidade da 

infância, a audácia da juventude, a responsabilidade da vida adulta e a maturidade da 

velhice. Cada etapa evolui por si só e deve respeitar o seu tempo.” (Osório e Pinto, 2007:122) 

Tal como já foi referido anteriormente, o idoso sofre uma evolução natural ao longo de 

toda a sua vida, sendo capaz de poder compensar as perdas sofridas através da aquisição de 

novos ganhos que se reflectem numa velhice positiva e considerada feliz (processo de 

selecção, optimização e compensação, processo estratégico compensatório à regulação de 

objectivos positivos perante os negativos). A tendência pessimista sobre o envelhecimento 

tende a desaparecer dando lugar à teoria da «actividade» e da «continuidade» levando a que o 

sénior assuma novos papéis e se adapte às diversas situações ocorridas ao longo da vida. A 

expressão e critérios de envelhecimento bem sucedido é analisado por Fonseca e citado por 

Oliveira quando o refere e relaciona com a qualidade de vida que “passa fundamentalmente 

por uma grande capacidade de resiliência às diversas frustrações e perdas e também por uma 

grande capacidade de adaptação ou ajustamento às circunstâncias da vida em declínio mas, 

apesar de tudo, que vale a pena viver.” (De Oliveira, 2010: 93, 94) 

Nunca é de mais referir que um dos modos de tornar o idoso mais feliz poderá passar 

pela estratégia de lhe facultar uma ocupação, onde possa realizar actividades produtivas, 

numa lógica de participação social em que mantenha e crie redes relacionais. Alguns estudos 

referem que a esperança média de vida nos indivíduos sedentários e socialmente isolados é 

inferior àqueles que se encontram harmonizados por estratégias de vida. Deste modo, a teoria 

da Actividade, preconiza o crescimento, a felicidade e a satisfação, por oposição à apatia, à 

alienação, à depressão e ao pessimismo. O sujeito ao superar a dimensão negativa reverte 

papeis sociais obsoletos e inadequados, introduzindo novos papéis, concretos e ajustados, 

ricos em sabedoria e experiência, readquirindo assim a valorização e o reconhecimento da 

sociedade em que se insere. A teoria da actividade procura justificar causas e efeitos 

resultantes da inadaptação compreendendo a importância da criação de novas funções sociais 

e de actividades que possibilitem a substituição dos anteriores papéis sociais em direcção a 

um envelhecimento de sucesso. Contudo, deve ser tomada em linha de conta a existência de 
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certas restrições físicas ou mentais no sujeito sénior que o impossibilitam de permanecer 

activo e que faz com que esta teoria não responda completamente e de forma satisfatória a 

todos os indivíduos.   

Neste sentido a intervenção social e educativa acontece num determinado contexto 

onde a actividade “é um dos pilares básicos para manter o equilíbrio e o desenvolvimento 

pessoal dos seniores e evitar a sua deterioração. O desenvolvimento de uma actividade 

adequada à sua situação, não só relativa ao que a pessoa é, mas ao que ela pode ser, é um 

princípio fundamental para manter o estado de saúde deste grupo e implicá-lo mais na 

sociedade como sujeito activo.” (Osório, 2005: 278) Como iremos ver de modo mais 

aprofundado no capítulo seguinte, o cidadão sénior, tal como os outros sujeitos, insere-se num 

ciclo particular, sendo a todos os níveis, necessário considerá-lo e analisá-lo na sua 

especificidade, e em que o contexto educativo não constitui excepção. 

No alcance e manutenção de um envelhecimento feliz é determinantes a construção e 

estabelecimento de metas pessoais, sejam elas de curto, médio ou longo prazo, na criação de 

estratégias de motivação intrínsecas ou extrínsecas ao sujeito, de modo a sentirem-se 

compensados. As metas pessoais, segundo Simões (2006) “ajudam a estruturar e dar 

significado às nossas actividades e à nossa vida; vão ao encontro da necessidade de agir; 

geram um sentimento de satisfação, quando a actividade é considerada valiosa e desafiante e 

a pessoa se deixa absorver na realização da mesma; o envolvimento nas mesmas facilita a 

resolução de problemas da vida diária, permitindo assim manter o bem-estar subjectivo.” 

(Simões, 2006: 132) 

 Mesmo se o acto de envelhecer pressupõe uma aproximação do final de uma vida, 

este estádio não deixar de ser vivido com sentido, gosto e de forma construtiva, revelando-se, 

nalguns casos, mais interessante e importante do que a primeira metade da vida. Torna-se 

deste modo, nesta fase da vida, imprescindível apostar na criação de medidas preventivas das 

perdas comuns, dando ênfase à construção de metas pessoais e ao uso de estratégias pró-

activas capazes de dar maior significação aos ganhos que ainda podem originar e potenciar, 

pois o grande repto será tornar os idosos mais felizes.  
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Capítulo 2. 

 2.1- A educação no cidadão sénior  

“Qualquer tipo de educação é uma prática social que prossegue o objectivo de 

proporcionar às pessoas determinados aspectos da experiência social acumulada, 

partilhada dentro de determinada sociedade.” (Leontiev, 2000: 127)  

No capítulo anterior foi já realçada a importância da criação de condições que 

satisfaçam um dos maiores objectivos individuais e colectivos da sociedade, o da melhoria da 

qualidade de vida, sendo nesta perspectiva, o campo educativo manifesto de oportunidades ao 

alcance duma população sénior disponível e pro-activa. A educação revela-se um instrumento 

fulcral, pois à imagem negativa contrapõe o positivismo do sujeito dinâmico. Constitui-se 

como uma necessidade que não é exclusivamente reservada as crianças e jovens, e que fora já 

manifestada no século XVII pelo pedagogo Komensky advogavando oito tipos de instituições 

educativas que abraçavam todas as idades sem excepção. Contudo, sublinhe-se que a política 

educativa delineada pela UNESCO teve ao nível da sua concretização nacional, um atraso 

significativo relativamente aos outros países europeus, verificando-se a sua introdução, ainda 

que vagarosa, a partir da década de noventa do século passado.   

Assim sendo, apesar de não constituir propriamente uma nova realidade, dado que o 

homem ao longo da sua existência sempre se tentou adaptar às diversas mudanças ocorridas 

na sua vida, só recentemente, através de modificações históricas e culturais, bem como da 

ideia justificada pelas práticas e experiências de especialistas e animadores de educação para 

adultos, é que a educação/formação/aprendizagem foi considerada importante e indispensável, 

contrariando a vetusta ideia herdada de que o adulto não precisa nem merece ser educado.  

Neste contexto, a gerontologia, campo de estudo emergente no final dos anos 70 e 

inícios dos anos 80 do século XX pelas investigações efectuados por D. Peterson em 

colaboração com F. Glendenning, tem por objectivo estudar o idoso em situação pedagógica, 

relaciona-o com fenómenos psicológicos, sociais e culturais. Desde então, a intervenção 

gerontológica tem vindo a alterar a imagem negativa da velhice, bem como os seus mitos, 

preconceitos e estereótipos, atribuindo a sociedade uma grande responsabilidade. Pela sua 

área de trabalho interdisciplinar, contempla o plano e estudo educativo de/ou com idosos, bem 

como o plano pedagógico e gerontológico, numa vertente de intervenção prática. Ou seja, a 

gerontologia educativa está para a educação de adultos como a pedagogia está para a 
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educação das crianças, tendo como objectos de estudo o ensino/aprendizagem, constituindo-se 

como um processo contínuo, desabrochando a mudança, que se amplia ao longo de toda a 

vida e só com a morte expira; o desenvolvimento intelectual do indivíduo, pela educação 

contínua, permite-lhe que se adapte às diferentes situações de mudança entre dinâmicas de 

crescimento e declínio, vivendo a experiência do envelhecimento de forma inovadora e 

gratificante. De forma a melhor conhecer o processo natural e social do envelhecimento, o seu 

estudo enquanto âmbito de intervenção, não se centra unicamente na última fase da vida, mas 

em todo o seu processo, relacionando-o porém com os diferentes aspectos educativos 

existentes em todos os grupos etários, bem como com as investigações realizadas, seus 

conhecimentos pedagógicos, apoio teórico e metodológico das outras. Consoante as suas 

necessidades, interesses, motivações, contexto e realidade específica de cada sujeito, a 

Gerontologia Educativa " propõe um processo socioeducativo de reflexão pedagógica, de 

investigação e de acção, que procura melhorar a qualidade de vida da pessoa.” (Osório e 

Pinto, 2007:53) Assim, concebem-se diferentes modelos e programas educativos dirigidos aos 

idosos, seleccionando e fornecendo métodos e técnicas diferenciadas “para disseminar o 

conhecimento e as destrezas necessárias, a mudança de atitudes, valores e sensibilidades 

acerca do processo de envelhecimento e da aprendizagem adulta.” (Osório, 2005:281) Esses, 

devem estar ao alcance do sujeito sénior, pois tal como observamos anteriormente as destrezas 

básicas mantêm-se por norma na velhice, de modo a que possam aprender a desenvolver 

competências significativas e produtivas nas suas vidas. 

Deste modo, o direito à educação tem contribuído para a formação de uma sociedade 

mais justa e igualitária e em que a inclusão e reinserção do idoso no tecido social não escapa à 

confirmação desse direito e não é de menor envergadura. É proclamada uma sociedade de 

aprendizagem, independentemente da idade, existindo um sujeito activo, actuante e 

participativo na vida, opondo-o ao sujeito apático, desinteressado e desvinculado. Todos os 

grupos etários possuem a capacidade de aprender em todos os percursos da sua vida, sendo o 

seu contributo imprescindível e profícuo. A educação centraliza o sujeito em formação através 

de processos múltiplos e contínuos sendo considerada pela UNESCO, desde finais do século 

XX, como uma das melhores formas de envolvimento e desenvolvimento integral do idoso no 

processo de envelhecimento activo. Este organismo enaltece uma aprendizagem inovadora, 

que centre, valorize e incentive o indivíduo, motivando-o para uma educação realizada num 

contexto de aprendizagem ao longo da vida. De modo aprazível, por meio de um processo e 
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dinâmica pessoal é através da educação que realiza a manutenção do seu potencial cognitivo, 

proposto até a derradeira fase da sua vida, de forma estimulante. Nesse contexto, os processos 

cognitivos estão implícitos funcionando de modo contínuo e fluido, permitindo aquisição, 

melhoramento e partilha de conhecimentos, aptidões, saberes, competências, interesses e 

expectativas de vida na relação próxima com os colegas e educador, interagindo ao nível 

social e cívico através de uma ligação evolutiva com o desenvolvimento. Estes dois conceitos, 

aprendizagem e desenvolvimento, são complexos e dinâmicos sendo muitas vezes estudados 

separadamente apesar de estarem estreitamente interligados. Segundo Pires (2005) “ o 

desenvolvimento comanda as aprendizagens e as aprendizagens intervêm no 

desenvolvimento.” (Pires, 2005:28, 29) Realizam-se e adequam-se actividades, planos, 

metodologias, materiais didácticos e documentos, prestando uma atenção particular às suas 

especificidades, divergências, gostos e conhecimentos prévios, valorizando sempre o seu 

capital cultural, de modo a desmistificar ideias pré-concebidas como as de incapacidade de 

aprendizagem e envolvimento social, e reconhecendo efectivamente o idoso como 

protagonista activo de educação permanente. O sujeito sénior encontra-se numa dinâmica que 

interage com processos demográficos, económicos e socioculturais, em que o último se 

inscreve no círculo do seu desenvolvimento educativo, não se limitando nem encerrando com 

a idade, constituindo antes um procedimento incessante de conhecimento, desenvolvimento e 

oportunidade. Como cita Pinto “ (...) independentemente da idade, todos devemos tirar 

partido no dia-a-dia das nossas potencialidades, rentabilizando-as o mais que pudermos no 

sentido de irmos preparando o amanhã.” (Pinto: 2008, pág.74)  

Desta forma, a educação entende-se como um processo longitudinal e que permite ao 

sujeito, em qualquer momento do seu espaço temporal, desfrutar de uma vida confiante, 

autónoma e auto dirigida. A dinâmica aprendizagem / processos cognitivos / desenvolvimento 

demonstra que o sujeito sénior evolui experiencialmente e intelectualmente de modo 

individualizado, não esquecendo que esta depende de condicionantes afectivas, 

socioafectivas, morais, psicossociais e cognitivas. A aquisição de conhecimentos não pode ser 

feita somente através de uma forma quantitativa e acumulativa, mas antes através de um 

processo de transformação. “A aprendizagem surge, com efeito, como uma oportunidade de 

reorganização das representações iniciais resultando num desenvolvimento.” (Danis e Solar, 

2001:155)   
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Neste sentido, importa considerar os diferentes objectos de estudo da inteligência, 

sendo o trabalho educativo com idosos, aspecto pedagógico de grande interesse. Abrangendo 

diversas implicações e processos do funcionamento cognitivo, compreende o potencial de 

desenvolvimento através de processos mentais de informação, bem como pelos efeitos de 

deterioração ou perdas. 

Por inteligência compreendemos a capacidade adaptativa essencial para a 

sobrevivência do sujeito. Essa, variável de indivíduo para indivíduo é avaliada por diferentes 

testes que têm por função a medição dos seus desempenhos em áreas distintas. Tal como 

noutros domínios, a plasticidade que caracteriza a cognição dos idosos diverge de indivíduo 

para indivíduo, estando longe de ser idêntico em todas as pessoas, necessitando de uma 

interpretação diferencial, individualizada e plurifactorial, pois são vários os factores e perfis 

cognitivos de cada sujeito. O declínio cognitivo não se encontra unicamente associado ao 

envelhecimento, ideia preconceituosa que prevaleceu de modo incorrecto durante décadas, 

podendo iniciar-se bastante cedo, ao passo que noutros casos permanecer intacto até uma 

idade bastante avançada. Segundo Osório e Pinto, um bom funcionamento cognitivo é 

identificado através do facto do indivíduo não oferecer afecções cardiovasculares ou doenças 

crónicas, bem como, não existindo certezas absolutas mas sendo consensual, da 

implementação de um treino cognitivo através da importante manutenção de exercícios e de 

actividades clínicas e educativas de modo a prevenir ou melhorar o seu desempenho. O 

sujeito face a um possível declínio das suas capacidades cognitivas deve procurar adaptar-se, 

agenciando novas estratégias de compensação que estimulem a inteligência, tornando-a 

estável, ou seja não declinando devido a idade. A plasticidade do cérebro humano constitui 

uma das suas propriedades essenciais, sendo que “um ambiente particularmente estimulante 

cria condições mais positivas para o desenvolvimento humano e previne a deterioração 

cerebral associada à idade.” (Osório, 2005:133, 134) 

O envelhecimento cognitivo deriva de vários processos que se dão ao longo de todo o 

ciclo de vida verificando-se, ao nível geral, por uma diminuição progressiva da inteligência 

perceptivo-espacial e fluida/mecânica (mais inata e fisiológica/hereditária do que aprendidas 

através de processos culturais), e de modo diferenciado por um ligeiro declínio, estabilidade 

ou até progressão dado ao longo da vida pelo avanço da idade, da inteligência 

cristalizada/pragmática (mais concreta, sistematizada, associada a experiência do meio 
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Sociocultural e conhecimento). Ou seja, esta última depende de um conjunto de factores 

externos ao indivíduo, como é o caso do meio social e cultural onde se insere. Este, torna-se 

num estímulo inesgotável favorável ao desempenho da inteligência quando dirigido e filtrado 

como tal, sendo deste modo a inteligência cristalizada/pragmática diversa. “Os resultados 

obtidos quando comparamos as duas inteligências, mediante provas padronizadas, denotam 

que o desempenho da inteligência fluida parece ser melhor em idades precoces e declina mais 

depressa do que o desempenho da inteligência cristalizada. No entanto, as pessoas podem 

continuar a melhorar nas provas de inteligência durante a idade adulta intermédia e, com 

frequência, até ao final da vida.” (Osório, 2005: 132). Segundo Osório, a inteligência 

configura-se através de múltiplos factores, deixando de ter uma visão universal e estável, bem 

como uma única perspectiva do seu aumento ou diminuição.  

Neste contexto importa ainda referir a teoria das inteligências múltiplas realizada pelo 

investigador H. Gardner. Tornando-se fundamental e de extrema importância quando se 

discute o campo educativo, incluindo a educação de pessoas adultas, não se limita, somente 

aos primeiros anos de vida. Defende a existência de várias áreas independentes de 

inteligência, que juntas ou separadas, se impregnam nas experiências e saberes do indivíduo. 

Centra-se na ideia da capacidade de criação, de modo a poder ir mais além. Critica a 

associação e o funcionamento intelectual quando realizados de modo concreto, isolado e 

meramente académico, numa óptica de pura resolução de problemas já existentes. Ao longo 

da vida, em áreas distintas, o potencial intelectual do sujeito expande-se mediante diferentes 

experiências, factores e orientações. As condições biológicas, sociais e culturais de cada 

indivíduo tornam-se determinantes para o seu próprio desenvolvimento pessoal e 

sociocultural. Cada um de nós manifesta mais ou menos motivação, curiosidade e interesse 

para continuar a aprender, resultantes desse mesmo conjunto de condições. Assim sendo, o 

campo do conhecimento deve abranger diferentes questões relacionadas com a ciência, a 

tecnologia, as artes, as humanidades, a música, etc., sendo a singularidade do sujeito munido 

por potenciais distintos que são influenciados pelo ambiente familiar e cultural. 

 

As tendências educativas da sociedade actual insinuam-se cada vez mais em contextos 

diversificados e na multiplicidade das questões sociais, económicas, culturais e demográficas, 

onde o conhecimento e as novas relações de aprendizagem adquirem um novo valor e âmbito, 



 

 

27 

facilitados pela educação e formação ao longo da vida. “Não pretende, portanto, criar um 

sistema paralelo ao sistema escolar ou universitário, mas antes superar esta etapa inicial 

sujeita pela limitação da acção educativa, englobando assim «todas as formas de educação, 

a totalidade da população e as diferentes idades da vida».” (Osório: 2005.pág.10) 

Constituindo-se como um processo inovador, global, contínuo e em constante mutação, é 

considerada no âmbito da aprendizagem pré-escolar até à aprendizagem pós-reforma, isto é, 

em qualquer e em todos os momentos da vida, abrangendo a aprendizagem formal e não 

formal através de diferentes métodos, conteúdos, agentes e meios do processo educativo, nas 

suas dimensões múltiplas, distintas, mas complementares. Apresenta um carácter construtivo 

e englobante em todas as etapas e dimensões do sistema de acção educativa, facilitado pelos 

múltiplos agentes, instituições e espaços de intervenção. Evitando situações de 

descontinuidade, a educação permanente estende-se a todos os aspectos educativos, 

pressupondo a aquisição e melhoramento de competências e conhecimentos para a vida, numa 

dinâmica de desenvolvimento integral (sujeito integrado na sociedade num determinado 

tempo) e integradora (coordenada com o macro sistema social) contemplando a visão holística 

da pessoa humana, tomando em consideração os aspectos afectivos, emocionais, cognitivos, 

intelectuais, éticos, estéticos, criativos, identitários que a regem, valorizando a experiência, a 

liberdade, a coragem e a autonomia e colocando a “tónica no papel central de quem aprende, 

enfatizando a igualdade de oportunidades e a qualidade e pertinência das oportunidades de 

aprendizagem.” (Pires, 2005:89)  

Importa voltar a referir que as diferentes acções educativas realizadas no seio de um 

grupo sénior, deverão distinguir o indivíduo na sua identidade e sua diferenciação, apesar de 

existirem alguns traços geracionais semelhantes, de modo a poder particularizar as suas 

necessidades e interesses, incrementando a fruição do sujeito, da sua qualidade de vida e 

consequente realização pessoal. Seja qual for a meta a que se propõe, este necessita de uma 

individualização adequada à sua formação e de uma oferta educativa coesa, acessível e que o 

capacite, adaptando objectivos, práticas, abordagens, intervenções e dinâmicas de acordo com 

os seus interesses, condição essa de que dependerá o sucesso ou insucesso do objecto 

delineado. Deste modo a sua motivação será estimulada, restituindo-lhe a confiança e o 

conforto. É relevante referir que cada vez existem mais idosos com habilitações literárias 

superiores contendo um elevado perfil de literacia, facto esse que nos compele a, como refere 

Graça Pinto “olhar noutra óptica a oferta que possa vir a ser destinada à população em 
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questão implicando naturalmente alterações de ordem qualitativa a vários níveis.” (Pinto, 

2008:39, 40) As ofertas e intervenções socioeducativas efectuadas pela educação permanente 

são vertentes que se devem adaptar aos diferentes grupos etários e as suas múltiplas variáveis 

e saberes multifacetados, obrigam-nos “a estar conscientes do cunho singular das literacias 

de que cada um é portador.” (op.cit:107) 

Osório afirma que no âmbito da educação permanente de adultos, “a principal função 

é conseguir que os sujeitos dominem a «realidade sociocultural» que os rodeia e sejam 

capazes de participar activamente na vida social com uma consciência crítica. (Osório, 

2005:312) O sujeito desenvolve uma postura mais crítica e emancipada através da (re) 

construção da identidade pessoal, que interage, a partir de experiências de vida, com o seu 

meio social e cultural. De modo autónomo e livre este descobre e adquire uma maior 

consciencialização, transformação, entendimento e (re) posicionamento pessoal face à sua 

realidade sociocultural e de si próprio. “A aquisição de novos saberes e de novos poderes 

pode constituir-se como o motor desencadeador de novas dinâmicas formativas do adulto, em 

permanente procura enquanto ser inacabado.” (op.cit: 175) Segundo Oliveira Pires, os 

sistemas educativos devem reequacionar os seus modelos de modo a melhor responderem a 

todas as questões e situações da educação e formação de adultos e seniores, não se centrando 

apenas na aprendizagem técnica do conhecimento científico, mas em aprendizagens que 

derivem da sua experiência. Os conhecimentos evoluem e transformam-se vertiginosamente, 

fruto dos avanços e progressos tecnológicos de que resultam a importância e a necessidade de 

aprendermos constantemente. Por outro lado, é também evidente e decisivo prestar uma 

particular atenção à necessidade de transmissão de um património cultural - legado de 

gerações, de modo dinâmico e flexível, criando espaços inter-geracionais de aprendizagem. 

Além de facilitar e democratizar o acesso à educação pretende-se tornar o próprio sénior num 

agente educativo, possibilitando-lhe a transferência de saberes que lhe são próprios, visando 

igualmente, incrementar a participação e a inter-relação deste com o outro. Transformando-se 

mentalidades, pretende-se efectivamente gerar interacções entre políticas activas de oferta e 

procura para que “ os seniores não sejam apenas «objecto» de formação, mas «sujeitos» das 

suas próprias circunstâncias de intervenção educativa na sociedade.” (Osório, 2005:322)  

É deste modo e nesta perspectiva, a partir da criação de múltiplos espaços e da 

dinamização de contextos diversificados de aprendizagem através de projectos educativos 
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diferenciados, que se afigura fundamental desenvolver as diferentes expressões, requisitos, 

relações sociais, saberes e competências individuais e colectivas que se possam articular, 

integrar e valorizar, corrigindo atitudes negativas e atenuando factores de exclusão. Segundo 

Pires “um paradigma de aprendizagem ao longo da vida se constrói na interdependência das 

diferentes esferas da vida social, e pela redistribuição dos papéis e das responsabilidades 

entre todos os actores envolvidos: os cidadãos, o estado, as empresas, e as instâncias de 

educação/formação.” (op.cit: 105, 106) Assim, sendo a educação de adultos / seniores um 

instrumento dinâmico e em constante progressão, toma o indivíduo na sua componente 

holística e propõe acções, actividades, intervenções e iniciativas relacionadas com 

experiências, contextos e histórias de vida pessoal, valores, costumes ou crenças. É uma 

ferramenta indispensável que toma em linha de conta as suas características e situações 

individuais, compreendendo-o no seu todo, ambicionando o activismo, a participação, a 

colaboração, o confronto de saberes, a procura de soluções e a reactualização de 

conhecimentos. O seu desenvolvimento decorre das relações dinâmicas de experiências que 

vai adquirindo ao longo de toda a vida - passadas ou actuais e novas, que moldam de forma 

evolutiva a sua identidade. Através da aprendizagem experiencial, pretende-se, por entreposto 

dos diversos instrumentos de representação, dos conteúdos e de uma educação aberta que 

varia em função dos acontecimentos do meio e da vida quotidiana, interagir com o mundo, em 

detrimento de uma educação cumulativa, aditiva e terminal. O sénior ao assumir a sua 

condição de sujeito com direito a uma educação e ao desempenho de um papel activo na 

sociedade abandona a passividade e a improdutividade, atributos que lhe foram imputados 

outrora. Segundo Pires (2008) as experiências do sujeito são articuladas pela sua dinâmica 

pessoal, contexto social e cultural, que se transformam através de um trabalho cognitivo, em 

saber, resultando desse modo em diferentes aprendizagens. Na perspectiva de Osório e Pinto o 

sénior passa a ser visto como um ser em formação, um ser-para-a-vida, podendo descobrir e 

realizar livremente várias actividades de âmbitos distintos, de forma activa, evolutiva, 

cooperativa e realizada, podendo promover-se e formar-se, já não através de uma imposição 

ou necessidade, como acontecia anteriormente à reforma. O sujeito é agora movido pela sua 

motivação intrínseca, sentindo-se valorizado e realizado a título individual. Sente e expressa o 

seu prazer de viver, que por sua vez constitui o objectivo primordial da sua vida. “A educação 

constitui um processo em que o ser humano aprende a se formar, a se informar a fim de 

transformar-se e transformar o mundo.” (Osório e Pinto, 2007:121)  
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2.2- Programas educativos  

É imprescindível que haja apoio materializado sob a forma variada de instituições, 

educadores, cuidadores, etc., cuja vocação prioritária seja a de poder ajudar os seniores na 

promoção de uma melhor qualidade de vida. A transmissão de conhecimentos numa óptica de 

educação e aprendizagem, deixa de ser veiculada apenas por instituições formais, sendo o 

leque agora maior, envolvendo todas aquelas não formais como é o caso dos lares, centros de 

dia, universidades para a terceira idade, centros culturais, museus, bibliotecas, etc. Como 

iremos ver mais à frente, estas diversas instituições e infra-estruturas têm um papel 

determinante na elaboração de políticas de adequação.  

Ao nível das propostas educativas, devem ser estruturadas em torno de três princípios 

fundamentais: a actividade, a independência e a participação, despertando possibilidades 

criativas no indivíduo em particular e na sociedade em geral. Segundo Graça Pinto, 

vigoravam até hoje três modelos de programas de educação dirigido aos mais velhos. O 

primeiro, surgido no final da primeira metade do século XX visava ocupar as pessoas, 

facilitando as suas relações de convívio. Na década de setenta, a realização de um leque 

variado de actividades culturais, por exemplo, de debates e conferências, aspirava melhorar o 

bem-estar mental dos indivíduos. Nos anos 80 surgiu a necessidade de dar resposta a uma 

população idosa mais jovem e mais escolarizada, desenvolvendo-se assim o ensino, a 

pesquisa e o serviço à comunidade, características de qualquer universidade sénior tradicional.  

Porque constitui um grupo lato e heterogéneo, com particularidades, padrões, 

comportamentos e atitudes peculiares, na sua adaptação é importante que o educador, a partir 

do conhecimento integral que tem sobre a matéria reflicta acerca das suas necessidades, 

objectivos, características, particularidades específicas do grupo e estilos de aprendizagem 

preferidos (que pode e deve ser obtido através dos elementos do próprio núcleo sénior). Na 

recolha dessa informação deve conceber-se programas, estratégias didácticas, técnicas e 

metodologias que satisfaçam o seu grupo alvo, de modo a poder intervir-se adequadamente 

consoante os objectivos propostos. O investimento no ensino/aprendizagem do sénior é 

realizado de forma individual, projectado de acordo com a esfera de acção a que se destina, 

podendo desenvolver-se num contexto de educação de adultos; de formação laboral; de 
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educação especializada; de animação sociocultural
5
; de pedagogia ou de tempo livre. As 

diferenças existentes entre os diferentes elementos que formam o grupo podem coexistir, 

constituindo muitas vezes um valor acrescentado para a prossecução do mesmo. Assim, a 

criação de programas dirigidos à terceira idade, pela utilização de recursos, meios, formas e 

locais diferentes devem por meio de ambiente adequado, privilegiar a aprendizagem ao longo 

da vida através de actividades culturais e artísticos com uma pedagogia centrada no indivíduo, 

captando a sua atenção, promovendo a sua integração, auto-estima e qualidade de vida e “não 

devem assumir uma conotação meramente assistencialista ou de lazer porque, de certa 

maneira, essa constatação não deixa de ser uma forma subtil de marginalizar e alienar essa 

clientela na sociedade.”
6
 É bem clara a existência de um cada vez maior número de idosos, 

razão esta que pressupõe que se criem urgentemente oportunidades de aprendizagens 

ajustadas às suas necessidades, validando as suas competências e experiências enquanto 

contributo social. 

No entanto, refere-se que apesar do cidadão sénior, tal como outros grupos etários, ter 

hoje o direito à educação e a uma aprendizagem ao longo da vida, ainda são muitas as 

barreiras presentes, havendo ainda muito que fazer neste domínio. Se por um lado existe uma 

escassez de infra-estruturas, um número de agentes educacionais disponíveis insuficiente para 

o arranque de novos projectos, um reduzido número de pesquisas que relacione a 

aprendizagem e o desenvolvimento pessoal dos adultos/idosos adoptando as suas 

características e situações de vida, continuando a persistir estereótipos negativos que o 

classificam como passivo ou inactivo, eliminando-o socialmente de várias oportunidades, por 

outro lado, persiste ainda a ideia de incapacidade para a aquisição de novos conhecimentos 

por parte do próprio idoso. Neste sentido, se a existência de uma educação contínua dos 

                                                           
5 Enquadrada no âmbito de um amplo campo educativo da educação permanente, a animação sociocultural é 

referida como um importante meio da educação não formal. Enquanto a primeira pretende melhorar sistemas 

educativos, a segunda objectiva especificamente a qualidade de vida deste grupo etário, promovendo a 

participação do sujeito em processos contínuos contemplando diversas intervenções e acções, através de uma 

importante ponte entre os programas educativos e culturais. Deste modo, a animação sociocultural, ao gerar 

diferentes processos de participação, orienta-se segundo níveis de actuação que variam consoante o espectro da 

acção, seja ela de matriz social, cultural ou educativa, bem como das metodologias de trabalho em grupo. 

6
 JACOB, Luís – [Consulta: Outubro de 2009]. Disponível na 

http://rutis.terradasideias.net/documentos/conteudos/ensino%20terceira%idade%20ana%20carvalho.pdf 
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idosos é importante, não é de subestimar o facto de que se eduquem os mais jovens para o 

respeito e a apreciação dos seus valores, pretendendo-se com isto uma maior solidariedade 

entre gerações, resultado de programas intergeracionais. “Daí a importância e a necessidade 

de programas educativos também neste domínio e ainda de maior contacto ou convívio entre 

novos e velhos, a começar nos bancos da escola.” (De Oliveira, 2010:28)  

Deste modo, como vimos anteriormente, a ideia negativa vai sendo substituída pela 

concepção positiva, transparecendo a ideia do sénior activo, participativo e autónomo, apto à 

aquisição de novos conhecimentos sem qualquer tipo de restrição. Segundo Osório é “através 

de uma oferta mais ampla e a promoção de novas iniciativas para o futuro, será possível 

construir uma melhor educação permanente para todas as pessoas.” (Osório, 2005:332) 

 

2.3- Universidades Seniores e Educação 

As primeiras Universidades da Terceira Idade surgem em 1973 em França, 

pretendendo proporcionar investigação científica e fornecer espaços a serem dinamizados 

com diversas actividades sociais através do espírito da partilha de conhecimentos. Em 

Portugal, esta realidade inicia-se em 1976, vigorando o modelo inglês, através de uma 

resposta mais voltada para o campo social do que o campo educacional, tornando-se 

significativa a partir do ano 2000, através da criação de um número substancial de infra-

estruturas que pretendiam apoiar os seniores inscritos. Destinados aqueles com mais de 50 

anos, as Universidades Seniores, por meio de um conjunto diversificado de aulas temáticas, a 

serem escolhidas pelos próprios, visam promover uma nova forma de viver que ganha vigor 

através de uma educação não formal e de uma formação ao longo da vida. Pela criação e 

dinamização de actividades e programas culturais, sociais, educacionais, de lazer e de 

convívio, concebem o idoso em constante construção, objectivando estimular a comunicação, 

a criatividade, a sensibilidade, o contacto interpessoal, pretendendo melhorar as condições e a 

qualidade de vida física, mental e social do sujeito bem como induzir o gosto de aprender com 

alegria, harmonia, prazer e afecto. Pretendem desenvolver a função criativa do sujeito, pela 

partilha de experiências, interacção e exercício da cidadania, encontrando respostas às suas 

necessidades, adoptando novas formas de promover a longevidade com melhor qualidade de 



 

 

33 

vida. Tem como grande objectivo “retirar os seniores de casa, do isolamento e proporcionar-

lhes regularmente actividades saudáveis, de convívio e participação social.”
7
 

 

2.4- Museus e Educação 

Num contexto da educação ao longo da vida, os Museus são um bom exemplo de 

espaço público e património cultural de aprendizagem, de aquisição contínua de 

conhecimentos, de fruição e lazer pela ocupação dos tempos livres, cumprindo a sua função 

social. Como refere Fernandes, Alexandra os Museus tem uma função educativa fundamental, 

seja ela formal ou informal, contemplando todos os tipos de público, apesar de o escolar 

continuar a ser o sector etário mais privilegiado em termos de oferta programática.  

Os técnicos dos Museus têm a importante tarefa de manter e renovar os seus públicos, 

percebendo quais as suas expectativas, desejos e interesses individuais ou de grupo, 

promovendo acções que motivem e se adeqúem a todas as faixas etárias, independentemente 

do seu património cultural e estatuto socioeconómico, pela realização de actividades criativas, 

inovadoras e interactivas, constituindo-se assim um espaço intelectualmente acessível a todos 

os que o visitam e frequentam. Deste modo os Museus “são encarados como instituições 

culturais capazes de contribuir para o desenvolvimento de uma identidade pessoal e 

colectiva, bem como para a compreensão das diferentes culturas existentes numa mesma 

sociedade. Podem e devem ser veículos do ensino de adultos, permitindo um entendimento 

global da realidade cultural dos nossos dias.”
8
 

É ainda de realçar a necessidade da criação de parcerias entre as diferentes instituições 

e seus públicos diversos. Tornando-se o Museu num importante meio de desenvolvimento 

pessoal e aprofundamento de capacidades e conhecimentos, através recursos, métodos, 

técnicas e estratégias inovadoras, delineadas conforme o público a que se destina. “O Museu 

pode surgir como o local onde se aprende através da observação directa, contribuindo para o 

gosto pela investigação e pela análise crítica, contribuindo para o processo de aquisição de 

                                                           
7
 JACOB, Luís – [Consulta: Outubro de 2009]. Disponível na 

http://rutis.terradasideias.net/documentos/conteudos/ensino%20terceira%idade%20ana%20carvalho.pdf 

8
 FERNANDES Nascimento, Públicos seniores e museus: proposta de intervenção educativa, 2008,pág. 66 
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autonomia.”9 O seu potencial educativo oferece vários serviços e iniciativas: visitas guiadas ou 

de modo livre e voluntário, discussão de temas, workshops, seminários, cursos breves, 

oficinas temáticas e lúdicas, entre outras, sendo, deste modo, um veículo de Aprendizagem ao 

Longo da Vida, que deve fomentar o gosto pela aprendizagem desde tenra idade centrando-se 

no aprendente.  

 

2.5- Intervenções Públicas e Educação  

No âmbito da segurança social, as políticas sociais facilitam as condições, serviços e 

equipamentos de apoio diversificados e complementares, de protecção e segurança do cidadão 

sénior, através de acções e programas diversos. De modo a superar situações de isolamento e 

marginalização proporcionam actividades de relação com a sociedade de modo a que o sujeito 

se sinta realizado pessoalmente através da sua participação activa. Em Portugal os 

equipamentos e serviços existentes dividem-se em Centros de Convívio, Centros de Dia, 

Centros Comunitários, Residências, Lares, Apoio Domiciliário, Centros de Acolhimento 

Temporário de Emergência para Idosos, Centros de Noite, Voluntariado Social e Acolhimento 

Familiar.  

De modo a melhor contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida do 

idoso, as ofertas existentes repartem-se de acordo com valências e objectivos diversos. No 

que concerne a oferta educativa enumeramos os Centros de Convívio, os Centros de Dia, os 

Centros Comunitários, as Residências e os Lares como aqueles que prestam apoio ao 

desenvolvimento de actividades de animação sócio-recreativas e culturais. Apesar de a oferta 

não abarcar todos os equipamentos nacionais, é notório a crescente preocupação nesta área. 

Por norma, estas actividades são desenvolvidas de modo a ocupar o sénior por meio de 

interacções sociais que fomentem o gosto pela participação e aprendizagem. Enumeramos 

alguns exemplos de diferentes modalidades a partir das quais se desenvolvem actividades 

diversificadas: pela modalidade formativa, pretendem favorecer a aquisição de novos 

conhecimentos desenvolvidos segundo diversas temáticas, oficinas, cursos, seminários, ciclos 

de conferências, mesas redondas, debates, círculos de cultura; pela modalidade de difusão, 

pretendem favorecer o acesso aos bens culturais realizando-se actividades em monumentos, 
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museus de arte/ciência/técnica, galerias de arte, bibliotecas, fonotecas, videotecas; pela 

modalidade artística, pretendem favorecer a expressão e a linguagem criativa pela realização 

de trabalhos de artesanato (artesanato, cerâmica, cestaria, etc.), de artes visuais (pintura, 

escultura, ilustração, etc.), de dança (folclórica, livre, etc.), música e canto (música coral, 

tunas, etc.), linguagem e literatura (jornal popular, jornal mural, etc.), novas formas de cultura 

(filmes, audiovisuais, fotografia, computador, etc.); pela modalidade lúdica, pretendem o 

desenvolvimento físico e corporal realizando-se actividades ao ar livre (passeios, marchas, 

etc.), de protecção do meio ambiente e da natureza, de recreação (excursões, jogos, etc.), 

jogos desportivos, ginástica, desporto; pela modalidade social pretendem favorecer a vida 

associativa e solucionar problemas colectivos realizando actividades de festa, de mobilização 

de grupos para acções conjuntas, etc.  

 

2.6- Autarquias Locais e Educação  

O poder local representado pelas Autarquias e Juntas de Freguesia desempenha um 

papel fulcral na criação de dinâmicas estimuladoras e apelativas norteadas pela qualidade e 

número satisfatório de meios disponibilizados à população sénior traduzidos em várias 

condições, oportunidades, desafios e leque de ofertas educativas. Os programas criados 

obedecem à crescente necessidade da ocupação dos seus tempos livres, facilitando a sua 

participação, fortalecimento e criação de novos laços sociais. Objectivando-se a sua 

motivação na aquisição e/ou prossecução de novos conhecimentos e competências que 

avivem o pensamento e o desenvolvimento cognitivo, pretendem conseguir contribuir 

significativamente para a cada vez crescente necessidade de viver a vida com qualidade.  

Dando atenção e prioridade à acção e à participação social e educativa do idoso, o 

poder político local, tem a capacidade de poder remover estereótipos negativos existentes. De 

modo activo, pode e deve promover o debate e a reflexão filosófica que incida nos valores e 

conceitos instalados na sociedade em diferentes gerações, inclusive nos próprios seniores. A 

sua integração é fundamental e imperativa, reduzindo-se tensões que o desvalorizam, 

disseminando-se por entre a população a importância das suas habilidades, inteligência 

prática, conhecimento e sabedoria de vida. “A educação e o planeamento para o 

envelhecimento podem, provavelmente, melhorar e aperfeiçoar a qualidade de vida para 
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todos. Não importam os anos que se vive, mas o que se deixa durante os anos que aqui se 

esteve. 

Os idosos necessitam de atenção, investimento e espaço para uma vida digna.” 

(Osório e Pinto, 2007:129) 
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Capítulo 3. 

3.1- Educação artística  

“Uma das finalidades da arte é contribuir para o apuramento da sensibilidade e desenvolver a 

criatividade dos indivíduos. Na Educação, esta finalidade é uma dimensão de reconhecida 

importância na formação do indivíduo, ampliando as possibilidades cognitivas, afectivas e 

expressivas.” (Fróis, Marques e Gonçalves: 2000, pág.201)  

Em Março de 2006, realizou-se em Lisboa, a Conferência Mundial de Educação 

Artística da UNESCO, salientando-se a sua importância e pertinência para o desenvolvimento 

do sujeito em todas as sociedades, apontando-se os principais caminhos a serem tomados no 

século XXI. Durante a conferência e continuado posteriormente a esta, foi organizado o 

documento denominado “Roteiro para a Educação Artística” que teve como principal 

objectivo formular uma visão que promova “um consenso quanto à importância da Educação 

Artística na construção de uma sociedade criativa e culturalmente consciente.”
10

 Como 

verificamos, este documento, dirigido a todos os interessados, pretende dar respostas 

abrangentes, apontando mudanças, no sentido da sua introdução ou promoção em ambientes 

diversificados e realçar o seu papel essencial na educação que promove o desenvolvimento 

criativo e cultural do sujeito.  

Posteriormente, e querendo dar uma continuidade nacional à conferencia da Unesco, 

realizou-se no Porto, em Outubro de 2007, a Conferência Nacional de Educação Artística, que 

de acordo com José Sasportes, presidente da Conferência Mundial de Educação Artística, 

tinha o claro objectivo de estimular o ensino artístico em Portugal, debatendo-se e reflectindo-

se teórica e conceptualmente sobre o papel e o espaço da arte em contexto educativo e 

comunitário. Discutiu-se a aplicabilidade das recomendações da primeira conferência, 

enquadrando-as segundo as experiências portuguesas. Produziram-se várias recomendações 

sobre o seu desenvolvimento e configuração, de modo a contribuir para uma maior 

consciência das suas práticas e aplicação através da criação de projectos neste domínio. Foi 

ainda salientada a importância do papel das autoridades nacionais e locais para a 
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disponibilização de recursos e a constituição de redes e parcerias no sentido da sua 

aplicabilidade. Pretendeu-se recomendar e orientar para a necessidade de investigação e de 

implementação de boas práticas artísticas aos profissionais envolvidos nesta área: educadores, 

professores, investigadores, artistas, produtores, animadores, mediadores e profissionais dos 

equipamentos culturais públicos e privados. Apesar de em Portugal se registar ainda um 

atraso no domínio da Educação Artística comparativamente a outros países, é no século XX, 

por entreposto de diferentes abordagens filosóficas e educacionais, que a arte começa a ser 

considerada como um factor importante de educação. Neste sentido, estabeleceu-se, segundo 

o Decreto-Lei 344/90, as bases gerais da organização da Educação Artística Nacional, 

compatibilizando os seus processos com os que vigoram nos restantes países europeus: “Para 

além da Educação Artística Genérica, pertinentes a todos os níveis de Ensino como 

componente de formação geral dos alunos, este Decreto considera também a Educação 

Artística Vocacional (e ainda a Educação Artística em modalidades especiais).” 
11

 No entanto 

é um facto que as políticas educativas ainda atribuem pouca importância à Educação Artística, 

não existindo suficientes programas de formação, professores especializados e artistas que 

participem nestes processos, bem como pouca promoção do papel das artes na educação e aos 

quais se adiciona um orçamento praticamente rarefeito, de modo a suprir as suas 

necessidades. "O sentimento que geralmente existe prende-se com a falta de preparação e 

formação específica, com a ausência de condições para a realização de actividades e o 

afastamento dos Centros Artísticos e dos Museus." (Fróis, Marques e Gonçalves, 2000: 204, 

205) Segundo Fróis, (2005) o interesse nacional por esta matéria tem vindo a crescer ainda 

que sob a forma de contributos pontuais, registando-se lacunas de investigação para a 

orientação de diferentes práticas, não sendo estudada nem aprofundada de forma satisfatória. 

Como salienta o autor “neste campo, constata-se que a investigação só se relacionou 

episodicamente com questões da estética visual e que raramente os estudos empíricos tiveram 

lugar.” (Fróis, 2005:185)  

Assim sendo, em áreas diferentes, devem surgir diversas oportunidades onde os 

especialistas possam agir no contexto da Educação Artística, por meio de um programa 

diversificado e aliciante, dirigindo-se aos diferentes públicos e espaços de educação formal 
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e/ou não formal, objectivando a transmissão de distintos valores e conhecimentos. Devem 

implementar uma formação sensível e imaginativa que desenvolvam ao sujeito capacidades 

cognitivas, expressivas e criativas, relacionadas com as diversas formas de arte. É 

indispensável que essa oferta pragmática seja estudada cientificamente, resultando através de 

objectivos cumpridos, diferentes modelos válidos e duplicáveis. Segundo Fróis, Marques e 

Gonçalves (2000) é imperativo criar acções educativas estruturadas de acordo com metas que 

envolvam várias faixas etárias, assim como preparar os profissionais de educação de modo a 

poderem desenvolve-las. Segundo os autores, as práticas educativas da educação artística 

devem ter sempre presente a consciência e perspectiva transdisciplinar da arte, assim 

resultando actividades de exposição às obras de arte, consequente explicação estética e espaço 

para a expressão plástica.   

Apresentando-se como “relevante para uma educação contemporânea de modelos de 

Educação Artística. (Fróis, 2005: 208) é neste sentido importante salientar a abordagem 

advogada por Carmo d'Orey e apresentada na tese de Fróis como significativa e pertinente 

para o tema em questão. “Carmo d' Orey enfatizou a dimensão cognitiva da Educação 

Artística que abre caminho para a possibilidade de formalização de um modelo educacional 

da compreensibilidade cognitiva.” (op.cit:208) Ao nível educativo, o sujeito relaciona-se com 

a arte, interpretando-a através de uma construção cognitiva, sendo o seu objecto um símbolo, 

capaz de ser descodificado e revelado. Nesta perspectiva, o tradicional papel das artes é 

alterado, “desviando a sua finalidade essencial de provocar emoções para a esfera da 

aquisição de conhecimentos” (op.cit:210) constituindo um factor importante para a 

compreensão do objecto artístico. Segundo o autor supra citado “compreender o Mundo 

através da Arte, revela-se um objecto essencial na Educação em geral pelo facto de implicar 

processos cooperativos como respostas às mudanças que se vão operando culturalmente.” 

(op.cit:223)   

A educação, tal como referido no capítulo anterior, é um direito universal que assiste a 

todos os cidadãos, sendo a Educação Artística fundamental ao seu desenvolvimento completo 

e harmonioso por meio de uma participação cultural e artística. Deste modo, seria do maior 

interesse se tornasse obrigatória e sistemática em todos os programas de educação e 

metodologias aplicadas, independentemente da faixa etária a que se destinam, num processo a 

longo prazo. Assim sendo, alicerçada em direitos que abarcam todos os indivíduos, importa 
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sublinhar que esta ao ser inclusiva, adequada e de boa qualidade, deve promover a auto-

realização, o desenvolvimento pessoal e dotar os sujeitos de competências essenciais que 

permitam o sucesso na sociedade através do seu potencial individual.  

de profissionais preparados e motivados, de uma aprendizagem activa, um 

programa de interesse e entusiasmo para as comunidades, o conceito de arte no contexto 

educativo é abordado segundo vários âmbitos que podem ser trabalhados sob duas formas 

distintas, mas complementares: as de processo e as de produto, obtidas por meio das práticas e 

experiências artísticas. A arte na educação enquanto «processo» é abordada ao nível do 

conhecimento e da experiência social como um instrumento pedagógico. Ao nível do 

conhecimento, promove a reflexão crítica de modo a estimular o pensamento divergente, a 

originalidade e a contribuição pessoal, desenvolvendo a criatividade e fomentando a 

sensibilidade do sujeito; enquanto experiência social e individual, facilita a interacção social, 

estimulando o comportamento expressivo, valorizando a diversidade, preparando a cidadania; 

ao nível da experiência cultural, promove o conhecimento do património local e universal, 

difundindo a consciencialização acerca do espaço histórico e social; enquanto instrumento 

pedagógico proporciona o desenvolvimento das atitudes prática vs. Retórica, constituindo 

núcleos catalíticos da experiência escolar, por meio das obras de arte enquanto organizadoras 

da aprendizagem, desenvolvendo a atitude participativa através das práticas artísticas, criando 

oportunidades para o desenvolvimento de outras competências cognitivas e constituindo um 

espaço para a valorização da transgressão. Por sua vez, a arte na educação enquanto 

«produto» está presente como objecto de fruição activando processos cognitivos 

complementares, alargando horizontes comunicativos, motivando a aprendizagem 

profissionalizante das práticas artísticas, desenvolvendo a validação (crítica) cultural e 

qualitativa dos conteúdos; sendo uma mais-valia económica, alarga as vias de 

profissionalização, expandindo os mercados culturais, impulsionando em simultâneo a 

literacia artística e todas as dimensões da personalidade a ela associadas, o desenvolvimento 

para o ensino artístico especializado e o desenvolvimento de massa crítica nos domínios 

artísticos.
12
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Assim, neste caso, o encontro com a arte é proporcionado pelo contexto educativo, 

sendo através desse, que o sujeito, segundo Leontiev (2000), experiencia orientações de 

recreação, de socialização e de desenvolvimento pessoal, funções mais ou menos 

predominantes consoante o género e estilo de arte. A função recreativa da arte é acentuada 

pela cultura de massas, não necessitando um determinado nível de educação, pois os objectos 

"quase-arte recreativos adaptam-se perfeitamente ao nível mais baixo (zero) de educação e 

de competência estética.” (Leontiev, 2000:140) No caso da arte de orientação socializante, tal 

como a anterior, não pressupõe um elevado nível de competências, sendo compatível com a 

cultura de massas, no entanto delimita-se igualmente com a "arte superior". Por último, ao 

contrário das duas primeiras, a arte orientada para o desenvolvimento pessoal pretende da 

interacção com a arte, criar novos significados, objectivo esse da educação estética. Prevê 

motivação e um elevado nível de competência estética. “Exige muito e promete muito ao 

mesmo tempo. As recompensas que se recebem de profundos encontros com a verdadeira arte 

jamais se podem alcançar de outro modo.” (op.cit.: 134)  

Contudo, seja qual for o contacto com a arte, esta ao ser proporcionada pela educação 

artística, deve ser sempre de alto nível. Para isso são necessários professores de arte, 

professores generalistas e artistas, que em articulação e no respeito mútuo coordenem esforços 

no sentido da criação de novas práticas e medidas. Devem estruturar materiais, programas e 

formações relevantes, eficientes e altamente qualificadas, tendo em vista a formação de 

parcerias criativas com objectivos e interesses pedagógicos comuns. Ou seja, importa 

compreender a Educação Artística de modo a que resultem ‘preciosas oportunidades 

educativas’ em diversos sistemas educativos e culturais.  

Neste sentido a colaboração inter-profissional na tarefa educativa é indispensável, 

sendo para isso importante partilhar conhecimentos, experiencias e responsabilidades. O 

professor generalista, no contexto de Educação Artística, deve estar munido de competências 

e conhecimentos que lhe permitam utilizar a arte na educação de modo a colaborar com 

artistas de forma adequada, analisando, interpretando, avaliando e apreciando Obras de Arte 

de vários períodos e culturas, de forma a poder orientar atitudes, práticas e conhecimentos 

específicos. Por sua vez o professor de arte pode e deve ir mais além. "Devem ser 

incentivados a aproveitar as capacidades de outros artistas, incluindo os de outras 

disciplinas, ao mesmo tempo que desenvolvem as aptidões necessárias para trabalhar em 
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conjunto com artistas e com professores de outras matérias num contexto educativo.”
13

 Os 

artistas e profissionais da cultura, ao contactarem com esta realidade educativa devem 

"aperfeiçoar as suas capacidades pedagógicas e desenvolver as competências necessária 

para colaborar com educadores em escolas e centros de aprendizagem e, mais directamente, 

comunicar e interagir eficazmente com os educandos.”
14

 

Deste modo, ao nível pedagógico, a Educação Artística estrutura-se em torno de três 

eixos fundamentais e complementares: o 'estudo de trabalho artístico, através da interacção 

com o objecto e/ou representação da arte com artistas e professores; o contacto directo e 

prático com trabalho artístico e a participação em práticas artísticas através da sua 

investigação e estudo.' 
15

 Rege-se por duas metodologias principais, de possível aplicação 

simultânea, sendo essas por um lado, ensinadas através de um estudo individual que atravessa 

várias disciplinas artísticas, objectivando aptidões, sensibilidade e apreço na e pela arte e, por 

outro aplicadas por meio de um método que se inclui em todas as disciplinas através da 

dimensão cultural e artística. Contudo, sejam quais forem as esferas abordadas, a prática da 

Educação Artística deve, através da arte, acontecer em espaços pacíficos, alegres, que 

permitam a mudança e o intercâmbio, de forma atraente, interactiva e participativa 

conduzindo ao melhoramento de aprendizagens e ao desenvolvimento de competências. Pela 

apreciação, compreensão, experimentação e conhecimento de práticas e processos artísticos e 

numa gestão equilibrada das suas emoções e do seu saber o sujeito desenvolve o seu potencial 

criativo ampliando significativamente o seu horizonte, de modo crítico e activo, sendo capaz 

de se exprimir sobre variados assuntos e aspectos da existência humana. 

“A arte serve de importante veículo para entender o mundo”
16

 constituindo um 

valioso meio de transmissão cultural e evolutiva das comunidades e indivíduos, e em que a 
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cultura a que pertence o (s) sujeito (s) educando (s) constitui um aspecto determinante. A 

interacção do sujeito com contextos culturais, sociais e históricos variados e o seu acesso aos 

meios artísticos e às práticas de comunicação é valorizado, facilitado e respeitado através da 

implementação de processos que potenciam a sua imaginação, criatividade e inovação. Neste 

sentido, as indústrias e as instituições culturais fornecem-nos o acesso ao capital cultural e 

artístico de um país, porém o recurso a programas de Educação Artística disponibiliza 

ferramentas, metodologias e estratégias educativas e culturais que auxiliam a arte na 

educação. Estes reforçam a consciência e a prática cultural, pois "podem auxiliar as pessoas a 

descobrir a diversidade de expressões culturais que as industrias e instituições culturais 

oferecem, e a reagir a elas com sentido crítico."
17

 Ao transmitir-se arte sob a forma de 

produtos criativos e artísticos, proporcionam-se apreciações e consequente conhecimento, 

fortalecem-se valores pessoais e colectivos, ou seja, de natureza identitária através de um 

desenvolvimento mais harmónico e completo, considerando a diversidade cultural, suas 

representações e práticas específicas peculiares a cada cultura. Assim, tem-se em conta que a 

sociedade enfrenta, hoje em dia, novos desafios que se prendem com as questões da 

diversidade cultural e multiculturalismo e que resultam de um mundo a uma escala global. 

Estes novos desafios devem ser contemplados de modo criativo, flexível, imaginativo, 

adaptado e inovador, sendo neste contexto a educação artística um veículo fundamental na 

formação do sujeito. "Assim se promove o respeito inter-cultural e uma fonte inesgotável de 

descobertas."
18

 

Deste modo, a arte e as diferentes práticas artísticas ajudam a desfazer preconceitos e 

contendas sociais, sendo assim importante realizar experiências criativas que se baseiem no 

processo prestando particular atenção a acontecimentos fora da sala de aula, como é o caso 

das visitas a exposições. “Os educadores artísticos devem reflectir sobre as mudanças de 

paradigmas na educação artística no século XXI.”
19

 Por meio de uma investigação artística e 

pedagógica devem atestar os benefícios da integração da Arte na Educação. A acessibilidade 
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da informação e documentação resultante dessa investigação torna-se imprescindível, sendo a 

sua difusão essencial para a construção de uma prática de qualidade.   

A educação artística é uma ferramenta basilar de coesão social enquanto identificador 

cívico e político, sendo que o seu valor e impacto deveria estar presente na consciência de 

todos os sujeitos, de modo a se poder criar cada vez mais projectos artísticos em currículos 

escolares, na educação para todos ao longo da vida e na educação não formal, que incluem e 

centrem a arte na educação de modo inclusivo, cooperativo, integrado e pertinente 

promovendo a participação activa em todos os contextos e grupos, 'independentemente das 

suas aptidões, necessidades e condição social, física, mental ou geográfica'. A diversidade 

cultural suscita o potencial criativo, o espírito crítico e a inovação, critérios que devem ser 

valorizados e fomentados pelos professores, artistas e trabalhadores sociais. É importante dar 

atenção e prioridade a sua formação profissional, a partilha de informações, conhecimentos, 

experiências vividas, recursos, materiais pedagógicos em contexto artístico e a criação de 

parcerias e cooperações de modo a atingir e transmitir-se uma educação de qualidade.  

 

3.2- A educação artística e o sujeito sénior  

No contexto desta dissertação, a Educação Artística dirigida ao idoso insere-se na 

perspectiva da educação ao longo da vida, que constitui, como referido no capítulo anterior 

um paradigma importante na sua valorização, reconhecimento e desenvolvimento pessoal. As 

propostas educativas devem interagir com o sénior por meio de diferentes componentes como 

a percepção, a imaginação e a actividade artística. Devem incluir-se processos colaborativos e 

criativos no lugar da implementação de meros exercícios encarados como um passatempo. 

Trazendo a vida novas expectativas e realidades no âmbito de projectos de educação artística 

dirigidos a terceira idade devem ser transmitidos conteúdos capazes de “promover 

transformações pessoais, bem como liberdade, autonomia e confiança, enriquecendo os seus 

conhecimentos”
20

 que ao se integrarem numa dimensão lúdica exaltam o pensamento 

divergente, criando impulsos inovadores e anulando possíveis sentimentos de estagnação ou 

conformismo. Como vimos anteriormente, nesta fase da vida, são muitas as mudanças e 
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transformações emocionais e/ou psicológicas que decorrem, sendo as actividades criativas e 

artísticas revolucionárias na facilitação desses mesmos aspectos. “Como trazem novas visões 

de vida, agitam e intensificam o nosso mundo interior.”
21

 

Assim, a educação na terceira idade deve permitir a expressão, a criatividade, a 

produção artística e a sensibilidade, sendo que os “sentimentos de auto-descoberta, 

crescimento e de renovação existencial que acompanham os alunos em todo o processo de 

criação artística se estende às suas vidas, transformando-as e dando-lhes um significado 

maior.” 
22

 Importa referir que os seniores mais criativos são aqueles que manifestam um 

maior optimismo na forma como encaram a sua vida, ultrapassando bloqueios e 

transformando-os em oportunidades.  

 

3.3- Criatividade 

“A esfera da criatividade lança raízes na infância, e as condições nas quais se desenvolve ou 

definhem dependem da criança que existe em cada um até ao fim da vida.”
23 

A criatividade é antes de mais, um conceito de significação plural e de abordagem 

multidimensional. Ancora-se na noção dinâmica de processo, de mudança, de 

desenvolvimento, de evolução, de produto, relacionando-se num contexto social e cultural 

diversificado.  

A partir do estudo realizado por Guilford e publicado em 1950 na revista American 

Psychologist sob o título “Creativity” deu-se uma viragem significativa naquilo que se 

entendia até então por criatividade. O seu estatuto de valor cultural é reconhecido, entendo-se 

como uma característica comum “que abrange todos os domínios em que a inteligência se 
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exerce, e que pode ser desenvolvida por uma pedagogia adequada.”
24

  Deste modo, passa a 

ser compreendida fora de uma conotação mágica restrita a um núcleo de pessoas 

privilegiadas. Pelo estudo de vários autores tais como Bonno, Getzels, Rogers, Isaksen, etc., 

demonstra-se que o desenvolvimento criativo pode estar presente em qualquer indivíduo, no 

entanto, não dependendo unicamente das suas capacidades individuais e de personalidade, 

mas sendo influenciado, incentivado e estimulado ou inibido e bloqueado por várias 

condições determinantes, tais como o meio social, cultural, familiar, escolar e profissional. 

Segundo Howard Gardner, de modo interactivo, a criação e/ou inovação inclui três diferentes 

elementos, “o indivíduo (características do criador), o domínio (sistema simbólico em que ele 

exerce a sua actividade) e o campo (grupo de pessoas “experientes” que julgam a qualidade 

do novo trabalho no domínio)."
25

 Neste sentido, Csikszentmihaly (1988) defende uma 

abordagem sistémica da criatividade em que o indivíduo integra o campo e o âmbito num 

sistema de influências múltiplas fornecidas pelo contexto social, cultural e factores inerentes à 

sua personalidade, valores e motivação intrínseca. Inter-relaciona o sujeito (com os seus 

valores, concepções, crenças, motivação, conhecimento e percurso profissional), o domínio 

(sistema simbólico) e o campo (organização social do domínio). 

Sabe-se hoje que tanto a criatividade como a inteligência incluem processos 

cognitivos, sendo a inteligência um dos factores da criatividade. Contudo, salienta-se que 

sujeitos inteligentes podem ou não ser criativos. O indivíduo é avaliado na sua totalidade se os 

testes de inteligência e os testes de criatividade forem levados em consideração de forma 

idêntica, pois cada um tem a competência de medir premissas distintas do ser humano. 

Guilford entende a criatividade como um componente da inteligência, sendo a relação 

criatividade/inteligência associado a dois tipos de pensamento complementares e importantes 

no desenvolvimento do indivíduo. O pensamento convergente, que tem como objectivo 

chegar a uma determinada conclusão a partir de uma única direcção lógica, estreitando 

alternativas, e o pensamento divergente, que partindo de várias direcções procura soluções 

diversas em várias direcções. O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado e 
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impulsionado através do fomento da curiosidade, da experimentação, da modificação e da 

exploração em detrimento de uma educação passiva e apenas receptiva dada pela 

memorização e repetição de conteúdos. Guilford define uma personalidade criativa em grau 

acentuado, a que manifesta no seu comportamento aptidões cognitivas tais como fluidez (ou 

abundância de ideias), flexibilidade (capacidade de ter vários pontos de vista), originalidade, 

(difere do comum) elaboração, (detalhes que completam a comunicação) sensibilidade para os 

problemas, (questionar o seu envolvimento) redefinição do objecto, aptidão para simplificar e 

para lidar com a complexidade. Ou seja, o sujeito inventivo detém uma personalidade com 

traços específicos que lhe são atribuídos, tais como os de curiosidade, perseverança, 

tenacidade, independência de juízo e disposição a correr riscos.  

Assim sendo, efectuou-se uma mudança expressiva no enfoque do estudo da 

criatividade com o surgimento de inúmeras pesquisas e estudos científicos sobre esta matéria. 

Novas abordagens surgiram, centradas em temas diversos como as personalidades criativas, 

os processos cognitivos de criação e os produtos avaliados como criativos. Psicólogos, 

filósofos, matemáticos, pedagogos, engenheiros e sociólogos estudaram-na de uma forma 

científica, sendo cada vez mais entendida como uma área autónoma, contribuindo de modo 

significativo para a sua melhor compreensão, explicação, definição, factores condicionantes e 

instrumentos de avaliação. Com grande complexidade, passaram a existir várias definições 

para o termo, sem consenso sobre uma única em concreto. Essas definições contêm 

significados similares como por exemplo “produtividade, pensamento criativo, pensamento 

produtivo, originalidade, inventividade, descoberta e, actualmente inteligência.”
26

 Deste 

modo, a definição de criatividade é por conseguinte antitética, representando "um quebra-

cabeças, um paradoxo, para alguns um mistério. Inventores, cientistas e artistas raramente 

sabem como suas ideias originais surgem." (Margaret A. Boden,:81) " (op.cit:81,82)  
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3.4- A criatividade e a educação 

“A criatividade é uma dimensão importante do fenómeno da qualidade. Aquela, como parte 

integrante desta, será uma das propriedades de um serviço (educativo, neste caso concreto) 

apto a satisfazer necessidades implícitas ou explícitas; a criatividade pode ser instrumento de 

melhoria da própria qualidade; a criatividade pode ser de diferente qualidade, pode ter 

diferentes qualidades.” 27 

A educação tem um papel preponderante na estimulação da criatividade. Através do 

novo e do imprevisto engloba várias áreas do conhecimento, da compreensão, da inteligência 

e da aptidão não se fixando em formas de pensar clássica, que enfatizam a reprodução e a 

memorização de conhecimentos. A criatividade e consequente pensamento criativo, como 

vimos anteriormente, emerge em graus variáveis em cada indivíduo, sendo influenciado por 

múltiplos factores. É estimulado independentemente da idade, do sexo, da inteligência ou do 

nível socioeconómico, desenvolvendo-se num pensamento divergente e produtivo, com ideias 

e descobertas próprias. Qualquer sistema educativo formal e/ou não formal, deve incentivar a 

criatividade, a intuição, a imaginação, a iniciativa, a independência, a autoconfiança e a 

persistência para que o sujeito potencie a sua adaptação através de uma aprendizagem 

centrada na descoberta, questionando o que o rodeia. Por exemplo, orientar sujeitos seniores 

num contexto lúdico e criativo, permite-lhes estabelecer um futuro relacionamento com 

realidades distintas. Os sujeitos auto-realizam-se e descobrem respostas adequadas aos seus 

obstáculos e desafios diários desenvolvendo capacidades que os ajudem a "mais facilmente se 

adaptarem às novas circunstâncias e situações. Há que apelar à nossa inteligência, mas 

também à nossa criatividade.”
28

 

Para que se possa animar e activar o comportamento criativo em todos os sujeitos e em 

todas as idades, são apresentas como essenciais um conjunto de influências educativas 
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focalizados em elementos psicológicos: “motivação; capacidades cognitivas diversas, 

especialmente as do tipo criativo, autodeterminação; autovaloração adequada, segurança; 

questionamento, reflexão e elaboração personalizados; capacidade para estruturar o campo 

de acção e tomar decisões; capacidade para propor metas e projectos; capacidade volitiva 

para orientação intencional do comportamento; flexibilidade; audácia.”
29

 A partir do seu 

estudo cria diferentes estratégias no sentido de uma educação criativa, como são exemplos - a 

utilização de técnicas para a solução criativa de problemas como o brainstorming, a utilização 

ou a frequência de cursos, workshops, seminários e treinos que permitam identificar bloqueios 

e romper com esquemas rotineiros, como é o caso do trabalho organizado pela Universidade 

de Búfalo, por Guy Asnar em França, dos estudos de autores como Guilford, Torrance e Bono.  

A capacidade de criar é, infelizmente, ainda vista por muitos educadores como restrita 

ao domínio único das artes, tornando a educação inibidora de imaginação, bloqueando a 

criatividade. Variáveis como, por exemplo a escola, podem causar a qualidade do acto 

educativo, determinando o desenvolvimento do potencial criativo. Em qualquer sistema de 

educação o professor/ educador deve ter uma atitude criativa sentida perante o acto de ensinar, 

de modo a que a transmissão pedagógica amplie a criatividade do educando. Neste sentido, os 

professores, mais ou menos dispostos à inovação, devem conceber práticas pedagógicas que 

privilegiem o pensamento autónomo e divergente mediante desafios, projectos significativos, 

currículos pertinentes e estratégias de educação artística, de modo a trabalhar tanto a unidade 

de cada indivíduo, como a cooperação do grupo, numa atmosfera fecunda e livre. Ao ser 

detentor de um bom nível de conhecimentos será sensível à motivação do (s) aluno (os), de 

modo a poder trabalhá-la, capacitando-o de um potencial criativo e ajudando-o a ultrapassar 

bloqueios no sentido da construção de indivíduos flexíveis e inovadores. É fundamental que 

saibam desenvolver, activar e potenciar a produção e pensamento criativo dos indivíduos 

estimulando-o adequadamente, sendo neste contexto, a criatividade apreendida como um 

meio/recurso pessoal e não como um fim/produto. “O pensamento criativo é essencial para a 

resolução de problemas, e saber resolver problemas é necessário para a sobrevivência, para 

o desenvolvimento da independência e para a realização de uma vida plena. (Guilford, 
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1980)”
30

 É igualmente importante, que de forma sistemática, se ajude a criança, o jovem, o 

adulto ou mesmo o sénior, a observar as cores, as formas e os sons para que possam estimular 

os seus sentidos; se mantenha ou desperte a curiosidade; se crie um ambiente rico e 

diversificado através de materiais distintos; se incentive a pesquisa e o esforço pessoal; se 

encoraje a independência e auto-suficiência; se facilite a livre tomada de decisões durante o 

processo criativo e que culmine num diálogo aberto e sincero, favorecendo o intercâmbio de 

ideias e a possibilidade de questionar; se seja tolerante perante o erro, permitindo a tentativa; 

se estimule a produção de ideias de forma a (re) inventar concepções originais; se respeite a 

privacidade e o silêncio enquanto expressão de relaxamento, criatividade ou sonho; se 

aprofunde e incremente os seus interesses em vez da imposição de assuntos; se respeite as 

limitações de cada um, conhecendo assim as características do grupo de trabalho; se dinamize 

o relacionamento criativo pela partilha de experiências, pensamentos e emoções, 

compreendendo cada sujeito; se privilegie a correlações de ideias valorizando novas formas 

de abordar problemas; o empenhamento na formação de padrões e valores que promovam a 

validação dos materiais produzidos mediante uma critica construtiva e uma avaliação 

constante; se proporcione uma educação artística de qualidade como complemento a uma 

educação intelectual e social; se introduza a aprendizagem pela descoberta, incentivando a 

individualidade; se valorize o trabalho produzido de modo genuíno. Deste modo, é 

fundamental motivar o aluno numa aprendizagem pela descoberta, de forma a expandir e 

promover o seu desenvolvimento intelectual, criativo, emocional e social. “Não se trata 

apenas do uso e experimentação desta ou daquela técnica: trata-se de implementar 

verdadeiramente uma cultura da criação na escola, ou seja, de revolucionar conceitos, 

práticas e atitudes do professor, do aluno e dos demais agentes educativos.”
31
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As diversas instituições formais ou não formais podem e devem ser espaços que 

permitem ao sujeito se inter-relacionar e envolver colectivamente, de forma lúdica com a arte, 

podendo aprender, debater e reflectir sobre as suas diferentes significações e valores 

interpretando e entendendo o mundo criativamente de um modo não coagido, saudável, 

curioso, eficiente, desafiante e satisfatório. O indivíduo assim enriquecido, anula sentimentos 

negativos de conformismo e passividade, num equilíbrio que favorece a sua saúde mental, 

física e social. Reintegra a sua vida de forma positiva pela auto descoberta, crescimento e 

renovação existencial agora que se percepciona como elemento útil à sociedade através de 

novas possibilidades de acção, sentindo-se auto-realizado e por consequência melhorando a 

sua qualidade de vida.  

 

3.5- Compreender e dialogar com a Obra de Arte 

Sendo a arte uma forma de comunicação é, segundo Michael Parsons (2000), a sua 

compreensão essencial ao desenvolvimento e apreciação dos seus significados fornecidos 

pelas qualidades estéticas específicas da Obra de Arte, bem como pelos diversos contextos 

sociais ou conexões verbais dela resultante. O sujeito ao produzir ou compreender uma obra 

artística utiliza diferentes criações sociais proporcionadas pela sociedade em modo de 

ferramenta, como é o caso do uso do pincel, da cor, da forma, da repetição, do verbo, etc. Ou 

seja, cria e/ou compreende a Obra de Arte pela "conexão entre o uso de ferramentas, cognição 

e desenvolvimento.” (Parsons, 2000: 174) 

Em contexto educativo o professor/ educador torna-se um facilitador de conhecimento 

por meio do fornecimento e tradução das ferramentas escolhidas e compreendidas para a 

aprendizagem. Parsons faz referência a Arthur Efland que estrutura o conhecimento através de 

um modelo multifacetado, visualmente entendido como uma imagem de rede ou grelha, em 

substituição da imagem da árvore, ao explicar a possibilidade da compreensão ser accionada 

por mais do que um ponto de partida, podendo até, de modo diferente e progressivo 

desenvolver-se em simultâneo. "Sugere ainda também, que os momentos mais criativos se 

situam onde os diferentes percursos se cruzam, ou seja, onde usamos duas ferramentas em 

conjunto para um propósito em vez de uma só, o que leva a propor que o desenvolvimento em 

arte, quer seja de produção ou de compreensão, não é um domínio da cognição inteiramente 
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distinto, mas que está associado de várias maneiras ao desenvolvimento de outros domínios.” 

(Parsons, 2000: 176, 177) 

Deste modo, o ensino da Educação Artística é segundo Leontiev (2000) muito difícil 

de definir, pois não se reduz exclusivamente a um processo de conhecimento, informação e 

adaptação social, estando igualmente relacionado com processos pessoais de desenvolvimento 

da personalidade do sujeito. Neste sentido, o mesmo autor objectiva que a educação estética 

deveria “consistir em promover a auto-realização dos alunos, o seu desenvolvimento pessoal, 

ajudando-os a desenvolver o melhor do seu potencial.”(Leontiev, 2000:128) Segundo 

Abraham Maslow, citado por Leontiev, a educação estética deveria tornar-se um modelo para 

todas as outras formas de educação, pois abrange transformações de personalidade.  

A arte interage de modo distinto, e a diferentes níveis com todos os indivíduos, sendo 

por meio dessa interacção de significados que se evidenciam as suas características únicas. 

Leontiev considera, que para melhor e mais facilmente se entenda a Arte, é necessário que 

haja uma atitude afectiva, sentimental, que se adquire pela cognição e pela razão. O sujeito, 

numa relação dialógica, de modo temporário e livre, intervém num processo em que abdica do 

seu ponto de vista e passa a olhar a obra sob a circunstância que o artista criou, de modo a 

obter uma atitude estética de diálogo e interacção, adquirida em diferentes contextos pelo 

atravessamento de múltiplos pontos de vista e em que se impregna e se engrandece com novas 

representações. Mais adiante refere ainda o autor “o paradoxo da percepção estética reside no 

facto que só renunciando à percepção pessoal de uma obra de arte através do prisma dos 

próprios significados pessoais, é que o observador consegue compreender a obra em toda a 

sua plenitude do seu significado e, nesta interacção, enriquecer o seu próprio mundo 

interior.” (Leontiev, 2000: 130) Por uma abordagem pedagógica e em contexto educativo 

formal ou não formal o sujeito tem a oportunidade de poder dialogar com a Obra de Arte e 

criar uma interacção social em que acede e compreende o seu significado. No entanto, 

segundo Leontiev, este encontro nem sempre é bem sucedido, factor esse, que pode decorrer 

de diferentes variáveis como a motivação, a competência estética ou o mundo interior do 

sujeito ou do próprio objecto de arte e do contexto. A arte é apreendida de forma diferente, 

sendo a sua reconstrução realizada de modo diferenciado e com resultados distintos e em que 

a mesma obra, observada pelo mesmo sujeito, pode suscitar reconstruções diferentes, 

consoante a estratégia utilizada. Segundo Leontiev as estratégias classificam-se do seguinte 
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modo: emocionais – orientadas para o enredo/vida, estilísticas, tecnológicas, de síntese, 

culturais - orientadas para o autor, associativas, interpretativas, impressivas e introspectivas.  

O autor cita Vygotsky quando afirma que a percepção artística não é um processo 

automático, mas antes uma actividade mental complexa e intricada, uma vez que a 

compreensão de uma obra de arte pode não estar ao alcance de todos. Cita ainda Asmous que 

afirma “que uma imagem artística complexa produz inevitavelmente variações individuais na 

sua compreensão e avaliação,” (Asmous (1961), citado por Leontiev 2000: 139) apesar de 

conter um conteúdo objectivo fornecido pelo artista que a concretizou, bem como linhas de 

orientação contidas na própria obra. “Porém, só através da actividade interna complexa do 

leitor ou do espectador é que este conteúdo objectivo se pode também transformar no 

conteúdo da sua mente.” (Leontiev, 2000: 139) A percepção artística, caracteriza Vygotsky, é 

um ““trabalho mental complexo e difícil”, e a atracção por ela pertence a minorias. “Um 

receptor que jamais procura qualquer coisa para além do enredo e das emoções, tem muito 

poucas hipóteses de colher algo mais profundo – digamos, significado ou prazer do estilo. A 

actividade mental da percepção artística é substituída, neste caso, pela aplicação passiva de 

simples esquemas mentais, em que todo o processo de percepção é atalhado e reduzido.”" 

(Leontiev, 2000: 138) Este receptor rejeita qualquer actividade mental em encontros com a 

arte, preferindo reconhecer algo conhecido, procurando prazer sem esforço e não suscitando 

qualquer efeito sobre a sua personalidade, pois resultante de uma aquisição não significativa. 

É-lhe proporcionado reconhecimento em vez de cognição, “impedindo a capacidade humana 

de mudar, de haver desenvolvimento e adaptação criativa ao mundo em transformação.” 

(Leontiev, 2000: 142)  

No sentido da compreensão da obra artística, Parsons estabelece 5 estádios de 

apreciação estética, independentes da idade do indivíduo, e que reflectem um pensamento 

mais elaborado e complexo sobre a Obra de Arte, à medida que este transita de um para o 

outro. Estes estádios, aglomerados de ideias, relacionam-se com diferentes temáticas tais 

como: a matéria do problema, a expressão das emoções, o meio, forma, o estilo e o juízo 

crítico e as dimensões psicológicas e estéticas do sujeito. Parsons define um estádio “em 

função da relação entre diferentes ideias concebidas em torno de uma temática que os 

indivíduos adquirem, ou vão adquirindo, em determinados momentos da sua vida. Descobrir 

o estádio em que se encontra um indivíduo não implica a sua classificação, implica antes 
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situar o lugar no qual se encontram as suas ideias de acordo com determinada temática 

(Fernández, Op. Cit: 117; Agirre Arriaga, Op. Cit.: 165)."
32

 

Abigail Housen, que tal como Parsons foi uma das investigadoras da compreensão do 

desenvolvimento integrante ao nível estético e artístico dos indivíduos, faz notar que o 

processo activo de observação da Obra de Arte é olhado e interpretado pelo sujeito consoante 

um dos cinco estádios de observação e demonstrado pela forma como este reage e questiona. 

De forma a poder descobrir, construir e originar novos significados, os indivíduos "têm de 

transcender o papel de receptores de informação passivos e entrar em contacto com 

conhecimentos pessoais. Os significados são construídos e construídos para a própria 

pessoa.” (Housen, 2000:159) Para isso, tal como acontece com o currículo do programa VTS, 

(estratégias do pensamento visual) uma das metodologias existentes, baseada nas 

investigações de Abigail e Philip Yenawine, (estudo iniciado em 1988 e testado desde 1991) 

priveligia o diálogo com a Obra de Arte, salientando a importância da criação de ambientes de 

descoberta. “Isto significa apresentar um estímulo (um objecto de arte ou reprodução), uma 

maneira de focar a atenção (isto é, perguntas cuidadosamente elaboradas) e um processo (de 

diálogo) que mantém a atenção focada de um modo desejado e que permite que se desenvolva 

uma via de confusão e de construção." (Housen, 2000: 159) Através da constituição de um 

currículo pretende-se exercitar as capacidades cognitivas e estimular o desenvolvimento do 

sujeito principiante, planeando um conjunto de Obras de Arte seleccionadas que servem de 

base à constituição de perguntas de resposta acessível e subordinadas a múltiplas 

interpretações, atendendo sempre ao estádio em que se situa o observador. As questões são 

colocadas pelo professor generalista ou especializado, especialmente formado, de modo 

aberto, encorajando, permitindo o tempo de reflexão e interpretação, o diálogo e a discussão 

fértil, e isento de avaliações pejorativas. O grupo passa por uma experiência positiva de 

descoberta, aperfeiçoando capacidades de pensamento crítico ao longo de 10 sessões distintas, 

nove efectuadas em sala de aula e uma em Museu. É de referir que este programa não 

contempla a produção de objectos artísticos. Com a aplicação sucessiva do programa, e como 

salientam Housen e Yenawine, "os alunos evoluem de observadores casuais, fortuitos, 

idiossincráticos para intérpretes completos, exploradores e reflexivos. Progridem desde as 
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conexões pessoais, quando começam, até começarem a procurar as intenções dos artistas e a 

lidar com elementos de estilos artísticos."
33 

Nesta perspectiva é ainda de referir outras metedologias e programas educativos que 

abordam a Obra de Arte pedadogicamente em contexto formal ou não formal, tais como 

Learning to Think by at Art (1994), de David Perkins; Discipline-Based Education (1982), 

promovido pelo Getty Center for Arts Education e também O Primeiro Olhar – Programa 

Integrado de Artes Visuais (1997), promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian.  

Perkins (1994) propõe uma metodologia mais dirigida ao observador individual que 

inicia o diálogo com a Obra de Arte, excluindo tal como o programa VTS, qualquer forma de 

produção artística. A apreciação estética é operada mediante o vínculo que se estabelece entre 

o pensamento e arte, como forma de desenvolvimento cognitivo. "Olhar a arte exige que 

utilizemos vários tipos de cognição e encoraja a que façamos conexões com muitos outros 

domínios de experiência humana. Conhecer os contextos históricos, culturais e sociais nos 

quais as obras foram criadas enriquece o nosso olhar e as nossas habilidades para pensar 

sobre arte."
34

 

 A metodologia desenvolvida em Discipline- Based Education contem um currículo 

estruturado e dirigido, porém pouco específico, apoiado em quatro disciplinas diferentes 

(produção da arte, história da arte, crítica da arte e estética) incorporando elementos de outras 

disciplinas, mas com objectivos educacionais abrangentes. Integra-se no centro de Educação 

Artística do Getty Education Institute, como forma de combater o ensino da arte ministrado 

então nas escolas direccionada apenas para a produção, esquecendo os interesses, 

julgamentos, raciocínios e competências do pensamento crítico, bem como as necessidades 

específicas dos alunos e possibilitando a incorporação e relação de saberes em outros assuntos 

e disciplinas numa educação mais geral e técnica. Objectiva-se que a Obra artística seja 

explorada e compreendida historicamente (contexto, período histórico, influência, movimento 

artístico), esteticamente e tecnicamente. “Uma das características principais do DBAE é que 

usa a arte como um fim em si mesmo e não como um meio para ensinar outros assuntos. 
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Neste programa o desenvolvimento estético não é um objectivo principal, mas antes uma 

consequência natural do desenvolvimento do pensamento crítico, do raciocínio e da 

criatividade.” 
35

O programa incorpora as questões da avaliação, contudo não especifica o 

modo como ela se deve realizar.  

O Programa Integrado de Artes Visuais – Primeiro Olhar, tal como o DBAE 

desenvolve-se a partir da abordagem integrada de quatro áreas (Estética, História da Arte, 

Crítica da Arte e Produção Plástica) tendo sido inicialmente inspirado no seu modelo e 

simultaneamente com as práticas das Oficinas do Centro Artístico Infantil. Pretende através 

de recursos existentes nas colecções dos Museus, criar oito percursos visuais dando a 

oportunidade a observadores principiantes de criarem momentos de diálogo com a obra de 

arte, de forma interessada e desperta, desenvolvendo ainda a experimentação plástica e a 

fruição artística através de actividades rigorosamente programadas, baseadas numa pedagogia 

activa e lúdica, e cujo objectivo é o da compreensão contrastiva de duas obras exponenciando 

conhecimentos e consequente evolução. Além da organização de materiais e aplicação, o 

programa integra, tal como a DBAE, a avaliação que se baseia na observação do conjunto da 

sessão. Instrumento de orientação metodológico com base no diálogo com a Obra de Arte, o 

programa mune-se de um conjunto diversificado de estratégias fundamentadas teoricamente, a 

serem desenvolvidas pelo professor em sala de aula. “As propostas educativas apresentadas 

revelam alguma flexibilidade o que permitirá ao professor realizar abordagens de 

complexidade variável, adaptando-as facilmente aos diferentes níveis de desenvolvimento dos 

alunos.”36 
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3.6- Obra de Arte Contemporânea 

 

 Considera-se Arte Contemporânea as diversas manifestações artísticas compreendidas 

entre a década de 70 do século XX até a actualidade. Essas manifestações, rompem com a 

anterior relação moderna da arte, que se caracterizava pela existência de códigos múltiplos, ou 

seja, pela abrangência de “tantas camadas do conhecimento que cada obra, por uma razão ou 

por outra, desde a mais simples à mais sofisticada, podia ser compreendida por um maior 

número de pessoas, fosse qual fosse o seu nível de informação cultural.” (De Fusco, 1988: 

pág.9) Por sua vez, segundo Renato de Fusco, a arte contemporânea afigura-se com 

características específicas que reflectem pouca popularidade à sua produção, bem como certas 

dificuldades comunicativas e compreensivas, ocasionadas pelas próprias causas estruturais, 

reflectindo-se nas diferentes tendências, códigos particulares e especializados, bem como por 

meio de certas limitações críticas na elaboração de propostas de interpretação. Segundo o 

autor supra citado “estas manifestações de tantos códigos e mensagens especializados 

exigiram, para a compreensão de cada uma das tendências da arte contemporânea, uma 

chave de leitura apenas acessível a uma elite capaz, eventualmente, de a assimilar não sem 

esforço e sem equívoco.” (De Fusco, 1988: pág.10) 

 Assim sendo, a arte contemporânea caracteriza-se pela emergência de diferentes 

estilos, linguagens, materiais e tecnologias, como é o exemplo das instalações, performances, 

vídeos, fotografias, textos, imagens pictóricas, etc., surgindo na arte como um conceito que 

levanta novos questionamentos aos propostos até então, como é o caso da sua própria 

definição. Desse modo, desponta uma nova mentalidade que se lança na descodificação de 

novos signos, insinuando a crítica (mercantil e do próprio sistema de validação da arte), 

propondo enigmas, questionando o visível, alterando aquilo que é percepcionado, pela 

reflexão e sentimento daquilo que o sujeito experiencia artisticamente.  
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3.7- Land Art 

 

A Land art surge por volta da década de 60 do século XX, caracterizando-se como um 

movimento pouco convencional, dado ser um género de arte que se insere e integra em pleno 

terreno natural. Aponta-se como sendo uma manifestação de descontentamento pelas formas 

minimalistas, pelo seu desencanto tecnológico e pelo seu crescente interesse pelas questões 

ecológicas. Através da Obra de Christo e Jeanne-Claude surge ainda uma variante urbana da 

Land Art, por meio do embrulho de diferentes objectos de uso quotidiano, edifícios e 

paisagens.  

A sua produção plástica é efémera, tendendo ao desaparecimento, ocorrendo tanto 

numa grande como pequena e íntima escala, sendo ocasionalmente produzida em galerias, 

através de materiais retirados da paisagem, numa vertente de instalação. No entanto, no geral, 

a sua característica impermanente, só sobrevive pelo seu registo e testemunho fotográfico, de 

vídeo e diário de viagem. “ (…) A fotografia do trabalho efectuado no local não é uma 

reprodução mas um indicador. Não se pode tomar como uma obra completa, em si, mas como 

um testemunho.” (Cauquelin, 2010:pág.96) 

É de notar por vezes, por parte dos artistas, certas dificuldades práticas na 

concretização da obra, reflectindo-se desse modo, num esquema que não ultrapassa o estádio 

de projecto.  
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Parte III – Metodologia 
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Capítulo 4. Método de investigação-acção 

O presente capítulo é consagrado à apresentação da metodologia, do método e técnicas 

por nós adoptado, assim como de todos os procedimentos necessários à implementação da 

investigação empírica deste estudo. 

“Em qualquer contexto de intervenção, qualquer acção que se pretenda de base científica 

inclui necessariamente uma dinâmica de investigação-acção, na medida em que apenas este 

tipo de processo, ao insistir nos processos de conhecimento do “sistema de acção concreto”, 

impede a rotinização e a repetição de “receitas” de acção “importadas”de outros contextos. 

As metodologias de investigação-acção permitem, em simultâneo, a produção de 

conhecimentos sobre a realidade, a inovação no sentido da singularidade de cada caso, a 

produção de mudanças sociais e, ainda, a formação de competências dos intervenientes.” 

(Guerra, 2007: 52)  

Segundo Isabel Carvalho Guerra, a noção e o conceito de investigação-acção é 

complexa, ambígua e indefinida gerando discussões entre os vários autores. Através da 

aplicação de uma metodologia e de um processo contínuo relaciona conhecimentos (teoria / 

processo de compreensão) e acção (prática / intenção de mudança) por meio de um conjunto 

de experiências dinâmicas e reflexivas. De forma a obter respostas na resolução do (s) 

problema (s) e interrogação (ões), constituídas previamente, as vontades estratégicas são 

levadas a cabo pelo (s) investigador (s). Este (s), sujeito (s) participante (s) e colaborativo (s), 

tem por objectivo conhecer e melhorar a realidade em estudo, bem como as suas práticas de 

acção, produzindo em contextos diversificados, distintas experiências, compreensões, 

conhecimentos científicos e mudanças sociais (maior interesse no processo, em detrimento do 

resultado). De carácter cíclico e processo em espiral cruza diferentes fases revistas e 

melhoradas segundo reflexões e compreensões de estratégias de acção, essas realizadas 

através de uma planificação, acção, avaliação e teorização. “São os resultados da acção que 

permitem aferir da adequabilidade das teorias interpretativas, e daí a importância da 

avaliação nos processos de intervenção. (…) Salienta-se, assim, não apenas a importância do 

momento inicial de definição do problema, mas também a estreita relação entre esse 
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momento, a acção e a avaliação. Esta matriz-base das metodologias de investigação-acção 

está (…) na matriz base do planeamento.” (op.cit., pág. 63) 

Deste modo, o processo desenhado em forma de espiral, tem o foco principal dirigido 

ao problema em questão, reflectindo a sua preocupação na necessidade de aprender e 

melhorar determinada situação, prática ou contexto. Compreendendo e melhorando diferentes 

práticas e situações sociais, de modo interactivo e colaborativo, pretende colocar questões 

reflexivas através da acção. O seu conceito consiste numa “abordagem científica específica, 

na qual o investigador gera um novo conhecimento acerca do sistema social e, ao mesmo 

tempo, esforça-se por o mudar.”
37

 

Segundo Isabel Guerra a investigação-acção contempla diferentes momentos 

interactivos de acção, de interpretação e de formação. “Considera-se que o problema inicial 

da pesquisa é colocado através de uma prática concreta e que o acto de agir e de investigar 

funciona como um processo de formação.” (Guerra, 2007:56, 57) 

 

4.1- Descrição do Projecto de intervenção 

“Um projecto é a expressão de um desejo, de uma vontade, de uma intenção, mas é também a 

expressão de uma necessidade, de uma situação a que se pretende responder. Um projecto é, 

sobretudo, a resposta ao desejo de mobilizar as energias disponíveis com o objectivo de 

maximizar as potencialidades endógenas de um sistema de acção garantindo o máximo de 

bem-estar para o máximo de pessoas.” (op. cit.:126) 

Partindo de objectivos delineados, o projecto organiza-se por via da construção de 

variadas fases distintas e consequentes tarefas. As etapas desenvolvem-se entre a identificação 

dos problemas e diagnóstico, a definição dos objectivos de acção, a descrição das estratégias 

de intervenção, a programação das actividades, a preparação do plano de acompanhamento e 

de avaliação do trabalho de intervenção, fases essas que passaremos a aclarar.  
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4.1.1- Identificação dos problemas e diagnóstico  

A identificação dos problemas e do diagnóstico é um instrumento essencial para a 

concretização do desenho da estrutura das necessidades de intervenção. Identifica-se o 

problema, com o propósito da aplicação futura de possíveis dinâmicas de mudança de acção e 

posterior avaliação do projecto. São conhecidas as realidades a intervir, que requerem 

profundos suportes de reflexão, de conhecimentos científicos com carácter teórico e 

metodológicos, de modo a definir intervenções plausíveis, possíveis e prováveis. São ainda 

tidos em consideração os actores envolvidos atentando-se ao seu contributo no desenho do 

projecto, necessidades e funcionamento; “Um bom diagnóstico é garante de adequabilidade 

das respostas às necessidades locais e é fundamental para garantir a eficácia de qualquer 

projecto de intervenção.” (op.cit. : 131) 

 

4.1.2- Definição dos objectivos de acção 

Após concretizar o diagnóstico do problema, o investigador encontra-se munido de 

realidades e informações “múltiplas, objectivas e cientificamente fundamentadas de forma a 

basearem as suas decisões em argumentos claros e democráticos.” (op.cit: 152) Assim sendo, 

no campo pretendido, é lhe permitido de forma dinâmica, operacional e ajustada ao público 

em questão, definir objectivos da acção, objectivos esses, gerais ('descrição da orientação 

para a acção coerente com a finalidade da acção') e específicos ('expressão dos resultados 

que se espera atingir'). Estes últimos “distinguem-se dos objectivos gerais porque não 

indicam direcções a seguir, mas estádios a alcançar, e assim, são geralmente, expressos em 

termos mais descritivos da situação a concretizar.” (op.cit.: 164) 

 

4.1.3- Programação da acção e avaliação  

  As estratégias de intervenção são conceito de difícil definição e clarificação, no 

entanto estabelecem-se como orientadores e opções metodológicas de intervenção 

relacionando recursos utilizados e objectivos delineados. Segundo Isabel Guerra o seu 

planeamento atenta mais a noção de processo do que a de conteúdo. “Num projecto de 

intervenção a estratégia não é um acto de guerra, mas um processo que quer ver vencida uma 
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dificuldade (problemas identificados) utilizando os recursos existentes, ou seja, maximizando 

as potencialidades e reduzindo as fragilidades.” (op.cit.: 167) 

 Na programação das acções o plano de actividades descreve, de forma detalhada e 

sistemática, o que se pretende fazer, quando se pretende fazer, quem será encarregado das 

diferentes tarefas e quais os recursos necessários para as concretizar. Essas actividades 

decorrem da relação entre objectivos, meios e estratégias, pretendendo a concretização dos 

objectivos já definidos.” (op.cit.: 170) 

 Aquando da implementação do plano de acção, além de abranger a programação das 

actividades, as tarefas, os instrumentos, os recursos e a calendarização, deve abarcar o plano 

de avaliação e de pesquisa-acção, de modo a que se possa rever e aprofundar a intervenção 

aplicada.   

 

4.1.4- Avaliação de um projecto de intervenção  

“A avaliação é um instrumento fundamental de investigação-acção, de apoio à decisão, de 

comunicação, além de um instrumento pedagógico fundamental.” (op.cit.: 206) 

Um projecto de intervenção deve conter um plano estruturado de avaliação consoante 

o desenho do mesmo. 

Avaliar é sempre comparar com um modelo – medir – e implica uma finalidade 

operativa que visa corrigir ou melhorar. O padrão ou modelo a partir do qual se avalia é, em 

última instância, um valor de referência que, numa situação de planeamento, se encontra 

geralmente fixado, a partir do diagnóstico da situação inicial, nos objectivos e metas 

definidos. (…) Ela é o processo pelo qual se delimita, se obtém e se fornece informações 

úteis, permitindo ajuizar sobre as decisões futuras e é um aviso sobre a eficácia de uma 

intervenção ou de um plano que está a ser implementado.” (op.cit.: 185, 186)  

A avaliação permite conhecer resultados da intervenção, organizando-se na divisão de 

modalidades de auto-avaliação e avaliação interna e externa. Tem funções explícitas, sendo 

essas de medida (processo contínuo), de instrumento de apoio à tomada de decisão 

(julgamento), de processo de formação (instrumento de reflexão e racionalização) e de 
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aprofundamento da democracia participativa (mecanismo de investigação-acção por meio de 

uma acção colectiva).  

A avaliação e as suas metodologias surgem através de diversos modelos (avaliação 

experimental pela investigação científica, a avaliação por objectivos, a avaliação orientada 

para a tomada de decisão, a avaliação pela utilização e a avaliação múltipla), processos e 

funções, com objectivos complementares mas distintos, com vantagens e desvantagens, 

desenvolvendo-se em contextos e tempos diferentes. “Por um lado, todas têm como objectivo 

recolher informações de apoio à intervenção e todas querem medir a eficácia dos projectos 

de intervenção. Por outro lado, utilizam diferentes tipos de pesquisa para recolha de 

informação, os critérios-base de apreciação são diferentes e, assim, a objectividade científica 

que pode ser pedida a cada uma é também distinta, definindo-se também diferentes papéis 

para o avaliador.” (op.cit.: 188, 189)  

Toda a avaliação deve encontrar indicadores (qualitativos ou quantitativos) de medida 

do processo e seus resultados. Os factores analisados são por norma, a apreciação da 

adequação, a verificação da pertinência, a apreciação da eficácia, a apreciação da eficiência, 

apreciação da equidade, apreciação do impacte e indicadores de análise económica.  

Uma boa avaliação encontra-se munida de potencialidades e riscos na utilização das 

suas metodologias, “as dificuldades de realização das avaliações advêm, em larga medida, 

das bases de enquadramento teórico que situam os contextos de uma avaliação social. Para 

elaborar uma base teórica que permita fundamentar uma estrutura de avaliação social, há 

necessidade de recorrer a diversas disciplinas científicas e uma grande diversidade de 

conceitos.” (op.cit.: 203)  
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Capítulo 5- Desenho de Investigação 

Figura 1 – Desenho do projecto de intervenção 

Identificação do problema e diagnóstico; definição dos objectivos da acção; definição das estratégias de intervenção; programação das actividades; preparação do 

plano de acompanhamento avaliação do trabalho; publicação dos resultados. 

Revisão da literatura: O Envelhecimento activo e positivo; educação ao longo da vida; educação artística; a obra de arte contemporânea, metodologia de 

investigação-acção. 

Problema: Criação de um itinerário de Educação Artística não formal para seniores através da Obra de Arte Contemporânea. 

Questão de partida: Poderá um projecto de Educação Artística promover a integração social e estabelecer inter-acções positivas do idoso? 

 

Objectivos:  

Geral: Construir uma proposta empírica significativa, no âmbito da educação artística, para ser realizada junto de uma comunidade sénior de forma a contribuir para a 

aprendizagem ao longo da vida, de modo activo e positivo.  

Específico: Criar dinâmicas de educação artística não formal a partir das vivências, saberes, práticas profissionais dos seniores; Agilizar o pensamento criativo; Gerar 

processos de participação e partilha de experiências e competências; Promover a reflexão sobre a obra de Arte Contemporânea a partir da sua observação directa; Criar 

o contacto e despertar o diálogo, curiosidade, interesse e participação educativa com a Obra de Arte em sala de aula/convívio, tornando-a intelectualmente mais 

acessível; Proporcionar o contacto directo com um artista plástico contemporâneo; Promover a aquisição de novos conhecimentos na área artística; Desenvolver 

trabalho prático a partir da experiência artística/estética; Proporcionar momentos de integração grupal e social através da arte; Sensibilizar os participantes para o 

enriquecimento cultural; Promover o desenvolvimento cognitivo (apelo da memória); Ajudar os seniores a melhorarem o seu auto-conceito, através de práticas de 

educação permanente; Criar espaços de comunicação, interacção, criação e prazer entre diferentes gerações; (Re) integrar os seniores na dinâmica cultural e social 
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sendo parte activa da comunidade onde vivem; Promover um envelhecimento positivo.  

Planificação da investigação-acção: Escolha de Obras; planificação das sessões; definição de objectivos, estratégias, conteúdos e recursos humanos e materiais; 

articulação com artista plástica; com técnicos do clube sénior; vereadora da CMTV e sector do ambiente. 

 

Acção 

Observação, descrição, análise e interpretação das Obras de Arte contemporâneas através de visionamento de power point; visita a um Museu de Arte Contemporânea; 

actividade com uma artista plástica; actividade prática de land art em jardim da escola. 

Observação               

Recolha de dados por meio de registo fotográfico e vídeo; notas de campo; registo de opiniões. 

Reflexão/Avaliação   

Análise e interpretação dos dados recolhidos segundo os objectivos delineados 

 

Nota: Dado o carácter cíclico da planificação, da acção, da observação e da reflexão / avaliação é natural que ao longo da investigação qualitativa o investigador tenha 

necessidade de voltar à primeira premissa.   
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5.1- Plano da Investigação 

A investigação teórica e aplicação prática do trabalho de investigação tiveram um decurso de 13 meses, compreendidos entre 

Outubro de 2009 a Outubro de 2010. O projecto concebeu-se em duas fases distintas, uma de preparação e construção de recursos, outra de 

implementação do projecto de intervenção pela realização das actividades, da recolha de dados e da avaliação.  

Figura 2 – Diferentes fases, acções, procedimentos de recolha de dados e calendário  

Fases Acções  Procedimentos de recolha de dados Calendário 

1ª Fase - Definição do problema; 

- Revisão da literatura;  

- Elaboração da proposta prática a ser realizada junto da comunidade sénior;  

-Definição da metodologia a aplicar; 

- Definição dos objectivos gerais e específicos; 

- Selecção do público-alvo onde o projecto será implementado;  

- Estruturação e calendarização das actividades a serem desenvolvidas;  

- Selecção das Obras de Arte a serem analisadas em grupo; 

- Contacto com CCB para marcação de visita guiada à exposição de Joana 

Vasconcelos; 

-Pesquisa e recolha bibliográfica; 

- Contacto com Vereadora da CMTV e 

elementos do projecto do Clube Sénior; 

- Ficha individual do sénior; 

- Compilação das Obras de Arte e 

informações a serem apresentadas em power 

point ao grupo. 

 

 

Outubro de 2009  

 Março de 2010 
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- Contacto com responsável do serviço educativo da CM para parceria na actividade 

coordenada pela artista plástica; 

- Articulação com sector do ambiente para a parceria na concretização do jardim;  

- Recolha dos recursos necessários.  

2ª Fase - Programação e planificação das actividades a serem implementadas junto ao grupo 

alvo; 

- Implementação das actividades;  

- Recolha, análise e reflexão crítica dos dados adquiridos.  

- Avaliação dos resultados obtidos por meio da implementação das actividades 

programadas.  

-Pesquisa bibliográfica – informações sobre 

obras e autores; 

-Registo vídeo e áudio; 

- Manutenção do diário da investigadora  

- Recolha das opiniões dos seniores e artista 

sobre as actividades desenvolvidas. 

 

 

Abril de 2010 a Junho 

de 2010.  

 

Os actores envolvidos para a concretização da acção dividem-se em três níveis: Inicialmente, de modo indirecto mas fundamental 

para a realização da acção, situa-se a C.M.T.V. e a Vereadora da Divisão de Acção Social no Sector dos Assuntos Sociais, Saúde e 

Habitação; a coordenadora e elementos técnicos do projecto do Projecto Clube Sénior; a Junta de Freguesia de Dois Portos pela 

manutenção do espaço físico onde decorre o projecto. Segue-se os seniores do núcleo de Dois Portos, público-alvo a que a intervenção se 

destina e por último, a responsável do grupo, neste caso a investigadora e ainda a artista interveniente e a guia do Museu visitado. 
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5.2- Contexto onde se desenvolve a pesquisa 

O projecto de investigação/acção efectuou-se no Distrito de Lisboa, no Concelho de 

Torres Vedras, na Freguesia de Dois Portos, com elementos do núcleo do Clube Sénior de 

Dois Portos. 

 

5.2.1- Clube Sénior 

Por meio da elaboração do plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Torres 

Vedras produzido pela Entidade Municipal e seus parceiros, surge um primeiro documento de 

diagnóstico da “análise da realidade social do território em que se identifica as necessidades 

e os problemas dos mesmos assim como as suas potencialidades.”
38

 Num segundo 

documento, é delimitado um plano de desenvolvimento, definindo-se “uma matriz 

orientadora das políticas sociais no concelho que assegura e partilha a responsabilidade 

social, e norteia as necessidades individuais e colectivas, sentidas nesta última referida área 

geográfica.”
39

 

Deste modo, através dos documentos supramencionados surge a observação empírica 

do contexto social da realidade do concelho de Torres Vedras. É constatada a 

evolução/previsão da população Idosa e Jovem em Portugal, a população residente por classes 

etárias e o consequente índice de envelhecimento do mesmo, revelando que a população do 

município com mais de 55 anos se situa na margem dos 29%, dados relativos ao ano de 

2001.
40

 

Conforme estes factos, surge como necessidade por parte da CMTV, da geração de 

novas respostas sociais dirigidas ao público-alvo. Nesta perspectiva, é traçado em 2007 o 

projecto Clube Sénior destinado aos sujeitos com mais de 55 anos de idade residentes no 

                                                           
38

 Plano de desenvolvimento social do concelho de Torres Vedras [Consulta: Junho de 2010]. Disponível na 

www.cm-tvedras.pt/ficheiros/pdfs/pds.pdf. 

39
  Plano de desenvolvimento social do concelho de Torres Vedras [Consulta: Junho de 2010]. Disponível na 

www.cm-tvedras.pt/ficheiros/pdfs/pds.pdf. 

40
 Estrutura da população: Caracterização [consulta: Junho de 2010]. Disponível em http://www.cm-

tvedras.pt/concelho/caracterizacao/estrutura-populacao/ 
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Concelho, idade estabelecida pela entidade para a frequência de todos os projectos seniores 

dinamizados pela mesma. O “Clube Sénior” enquadra-se no âmbito do Departamento de 

Acção Social e Cultural na divisão de Acção Social no Sector dos Assuntos Sociais, Saúde e 

Habitação.   

O projecto em questão baseia-se no conceito da Animação Sociocultural e consiste na 

criação e dinamização de espaços de educação não formal para seniores. Localiza-se nas 

diferentes Freguesias do Concelho desprovidas de respostas sociais, rentabilizando os seus 

espaços físicos e equipamentos existentes.  

Tem como objectivo primordial a melhoraria da qualidade de vida dos indivíduos, por 

meio do desenvolvimento de competências pessoais e sociais, relações interpessoais e 

intergeracionais, promovendo a sua participação activa no seio da comunidade. É valorizada a 

importância da ocupação dos tempos livres, a troca de saberes e conhecimentos, diminuindo 

deste modo, o isolamento social. Actualmente constituído por oito clubes e cerca de 120 

inscritos, o projecto funciona em cada um dos núcleos, duas tardes por semana em sessões de 

três horas. É dinamizado por uma equipa multidisciplinar, constituída pela coordenadora 

licenciada em Serviço Social, duas técnicas licenciadas em Artes Plásticas, uma técnica 

licenciada em Animação Sociocultural e uma técnica profissional da área da animação. Em 

conjunto, a equipa desenvolve e constrói um prévio plano de acções que obedece à promoção 

de actividades de cariz social e de difusão cultural, lúdico formativo/informativo, 

desenvolvimento pessoal/motor/sensorial e cognitivo, intergeracional e artísticos.  

 

5.3- Caracterização da amostra 

Tal como referido anteriormente, o projecto Clube Sénior, assume-se actualmente pela 

constituição de oito núcleos, sendo esses assegurados por uma equipa técnica. O núcleo de 

Dois Portos e seus elementos foram o público-alvo escolhido para a concretização da 

investigação a desenvolver. A selecção do núcleo em questão, deveu-se ao facto de ser um dos 

grupos com quem desenvolvemos o trabalho profissional e por consequência poder-se 

enquadrar mais facilmente a acção no plano de actividades programadas.  
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O núcleo de Dois Portos é actualmente constituído por 26 elementos, entre eles 5 

homens e 21 mulheres, sendo a média de idade os 69 anos. A maioria é casada, contendo três 

solteiros e 7 viúvos.  

Ao nível de habilitações literárias 72% do grupo detém a 4ª classe, 12% a 3ª classe, 

4% a 2ª classe e 12% não sabe ler nem escrever.  

Ao nível dos seus interesses e saberes constatou-se que o grupo se divide em 52% no 

que concerne a agricultura e jardinagem e em 56% no fazer de rendas, tapeçarias de Arraiolos, 

bordados e trabalhos em costura, independentemente das profissões que desempenharam.
41

  

 Atenta-se que ao longo das sessões desenvolvidas o número de participantes não é 

fixo, dado não existir uma obrigatoriedade de frequência.   
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 CfApêndicenº1 



 

 

72 

Capítulo 6- Descrição das actividades do Projecto: “Criação do itinerário de Educação 

Artística não formal para seniores através da Obra de Arte contemporânea” 

 

Na programação das actividades ministradas no âmbito da investigação, foram 

delineados os objectivos gerais e específicos da acção, definidas as estratégias de intervenção, 

programado e implementado o projecto por meio de um plano de actividades constituído por 

diferentes fases e concordante cronograma.  

6.1- Definição dos objectivos da acção  

Objectivo geral:  

Construir uma proposta empírica significativa, no âmbito da ed. Artística, para ser realizada 

junto da comunidade sénior de forma a contribuir para uma aprendizagem ao longo da vida de 

modo activo e positivo.  

Objectivos específicos da investigação: 

- Criar dinâmicas de educação artística não formal a partir das vivências, saberes, práticas 

profissionais dos seniores; 

- Agilizar o pensamento criativo; 

- Gerar processos de participação e partilha de experiências e competências; 

- Promover a reflexão sobre a obra de Arte Contemporânea a partir da sua observação directa;  

- Criar o contacto e despertar o diálogo, curiosidade, interesse e participação educativa com a 

Obra de Arte em sala de aula/convívio, tornando-a intelectualmente mais acessível; 

- Proporcionar o contacto directo com um artista plástico contemporâneo;  

- Promover a aquisição e promoção de novos conhecimentos na área artística;  

- Desenvolver trabalho prático a partir da experiência artística/estética;  

- Proporcionar momentos de integração grupal e social através da arte; 

- Sensibilizar os participantes para o enriquecimento cultural;  

- Promover o desenvolvimento cognitivo (apelo da memória); 
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- Contribuir para os seniores a melhorarem o seu auto-conceito, através de práticas de 

educação permanente; 

- Criar espaços de comunicação, interacção, criação e prazer entre diferentes gerações;  

- (Re) integrar os seniores na dinâmica cultural e social sendo parte activa da comunidade 

onde vivemos; 

- Contribuir para um envelhecimento positivo.  

 

6.2- Definição das estratégias de intervenção 

No âmbito da Educação ao longo da vida e de modo mais específico da Educação 

Artística, considerou-se e estruturou-se um desenho metodológico com vista à criação de uma 

estrutura de dinâmicas várias realizadas ao longo das diferentes sessões. 

A estratégia empregue para a realização prática da intervenção efectivada pelo 

investigador, pretende estruturar um pensamento delineador coerente e fundamentado. Assim 

sendo, optou-se por trabalhar com um único grupo sénior numa acção intensiva que abrange 

um número reduzido de indivíduos, mas de um modo mais intenso e com um maior número 

de recursos. A estratégia de intervenção praticada na área da educação artística baseou-se na 

recolha dos saberes e interesses dos sujeitos envolvidos. Por meio dos resultados obtidos, 

pretendeu-se criar uma relação de proximidade e familiaridade com as Obras de Arte 

Contemporâneas, seleccionando-se um conjunto a serem amostradas ao grupo, com recurso 

ao programa Power Point, respondendo, deste modo, a certos objectivos específicos que estão 

na base da planificação descriminada anteriormente e que se relacionassem, de alguma forma, 

com os interesses e saberes manifestados pelo grupo. Pensamos com esta estratégia criar um 

elo de ligação entre o objecto contemporâneo e o grupo para o qual esta lhe era totalmente 

estranha e aparentemente sem sentido. 

 

6.3- Programação e Implementação do projecto: plano de actividades, fases de acção e 

cronograma  

Da relação entre os diferentes objectivos gerais e específicos, dos diversos meios e 

estratégias, elaborou-se um plano de actividades de acordo com o alinhamento do projecto de 
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intervenção. O plano de actividades é orientado entre três fases distintas, sendo essas, o do 

planeamento da acção, da acção e das estratégias propriamente ditas com o desenvolvimento 

do trabalho prático. 

 

6.3.1- 1ª Fase (Planeamento) 

Figura 3 – Fase de planeamento da acção   

1º Recolha dos interesses, aptidões e saberes do grupo sénior.  

(Agricultura; jardinagem; rendas, costuras e bordados)  

2º Selecção de Obras de Arte Contemporâneas “fundamentadas” nesses mesmos saberes. 
42

 

- Artistas seleccionados para a mostra das Obras de Arte Contemporâneas “inspiradas” nas 

rendas, bordados e costura: Christo e Jeanne-Claude; Robert Morris; Eva Hesse; Michelando 

Pistoletto; El Anatsui; Joana Vasconcelos; Cal Lane; Yulia Brodskaya; Obras exibidas no arco de 

Madrid na edição 2006 e 2008; Lúcia David.  

- Artistas seleccionados para a mostra das Obras de Arte Contemporâneas “inspiradas” no 

trabalho de agricultura e jardinagem: Cleas Oldenburg; Richard Long;  Robert Smithson; Andy 

Goldsworthy; Reiner Ruthenbeck; Walter de Maria; Cal Lane; Dennis Oppenheim; Jeff Koons; 

Peter Randall-page; Michelangelo Pistoletto;nMichael de Broin; Anna Garforth; Bruni e 

Barbarit; Nils Udo. 

3º Planificação das diferentes sessões a serem realizadas com os seniores: Dinâmicas de agilização 

do pensamento criativo; amostragem das imagens de Obras de Arte Contemporâneas; visita a um 

Museu de Arte Contemporânea; contacto directo com um artista plástico contemporâneo e 

realização de trabalho prático com seniores; actividade prática no jardim da escola por meio de 

um trabalho prático land art realizado pelo grupo sénior.  

                                                           
42

 Cf.Apêndice nº 2 
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6.3.2- 2ª Fase (acção/estratégias)  

- Selecção de um leque de exercícios de criatividade de modo a agilizar o pensamento criativo dos idosos a ser realizado ao longo de três sessões.  

Objectivo: 

- Agilizar o pensamento criativo;  

-Gerar processos de interacção em pequenos grupos. 

 

  Figura 4 – Registo fotográfico da actividade (de agilizarão do pensamento criativo) 
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Figura 5 – Descrição dos exercícios de agilizarão do pensamento criativo, duração, recursos e responsável pela tarefa 

                                                                                                     1ª Sessão 

Exercícios de agilização do pensamento criativo Descrição da actividade 

 

Duração Recursos Responsável 

pela tarefa 

1º: “Passar sem”: 

O grupo vê as consequências percebidas umas após a outra 

por cada um dos participantes.  

Depois categorizar as consequências para dominar 

intelectualmente o fenómeno 

O núcleo é dividido em vários grupos sendo dada a 

mesma situação a todos:  

 - Suprimir as cadeiras e a vontade de se sentar. 
43

 

Quais seriam as consequências? 

Os grupos devem relatar no final as suas conclusões. 

30 Minutos Folhas de 

papel; 

 Lápis 

Investigadora 

2º: Descobrir as consequências próximas e longínquas de 

algumas invenções feitas subitamente no nosso mundo.  

 

O núcleo é dividido em vários grupos sendo dada a 

mesma situação a todos:  

- O que se passaria se todos fossemos surdos? 
44

 

Os grupos vêm e categorizam as consequências. 

Os grupos devem relatar no final as suas conclusões. 

30 Minutos - Folhas de 

papel 

- Lápis 

Investigadora 

                                                           
43

 Exercícios são baseados nas propostas de Michel e Bernardette Fustier (2001) 

44
 Exercícios são baseados nas propostas de Michel e Bernardette Fustier (2001) 
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3º: Ponto de vista de sirius:
45

 

 “Alguém que vem de outro planeta e não sabe porque as 

coisas são o que são.” 

É preciso sabermos tornarmo-nos estranhos e pôr sobre as 

coisas o olhar naif das crianças.  

Aplicar a expressão porquê. Logo que é dada uma resposta 

formular outro porquê.  

Objectivo: não nos contentarmos com as explicações 

habituais.  

O núcleo é dividido em vários grupos sendo dada a 

mesma situação a todos: o elemento a descrever é um 

“vaso”. 

 

O núcleo deve aplicar a filosofia dos porquês ao 

conceito de “vaso”, relatando no final as suas 

conclusões.  

 

30 Minutos - Folhas de 

papel 

- Lápis 

Investigadora 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Exercícios são baseados nas propostas de Michel e Bernardette Fustier (2001) 
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                                                                                                     2ª Sessão 

Exercícios de agilização do pensamento criativo Descrição da actividade 

 

Duração Recursos Responsável 

pela tarefa 

1º: O que podemos fazer com..
46

 

Fazer uma listagem exaustiva do que pode fazer com o 

objecto: “regador”.  

 

O núcleo trabalha como um só grupo sendo dada a 

mesma situação a todos:  

- O que se pode fazer com um regador?  

Ordenar a listagem anterior, segundo categorias, tais 

como: usos globais, modificações. 

30 Minutos Folhas de 

papel; 

 Lápis 

Investigadora 

2º: A fragmentação
47

 

Fazer a descrição precisa do objecto e reduzir em 

fragmentos, quer dizer o material, a estrutura segunda o 

qual é organizado, o seu universo funcional, ou seja o uso 

que dele é feito, o seu universo sociológico, quer dizer as 

circunstâncias gerais da sua utilização.  

O núcleo é dividido em vários grupos sendo dada a 

mesma situação a todos.  

A partir do objecto “regador” os grupos devem: 

Aumentar: o peso, o volume, o preço, a duração, o uso, a 

beleza, a comodidade.  

40 Minutos - Folhas de 

papel 

- Lápis 

Investigadora 

                                                           
46 Exercícios são baseados nas propostas de Michel e Bernardette Fustier (2001) 

47 Exercícios são baseados nas propostas de Michel e Bernardette Fustier (2001) 
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 Diminuir: o inverso do anterior.  

Combinar: com um objecto vizinho, com um objecto 

sem nenhuma relação,  

Inverter: por o cimo em baixo, inverter a estrutura, 

inverter as funções, inverter o uso,  

Modificar: mudar o lugar, o tempo, o uso, o utilizador, 

mudar a matéria, a forma, a cor, a energia, pôr móvel o 

imóvel, modificar cada um dos elementos constituintes,  

Sensualizar. Tornar mais estimulante para a vista, para o 

ouvido, para o odor, para o toque.  

 

 

                                                                                                     3ª Sessão 

Exercícios de agilização do pensamento criativo Descrição da actividade 

 

Duração Recursos Responsável 

pela tarefa 

1º: Instrumento de produção de ideias: matriz 

morfológica
48

 

O núcleo é dividido em vários grupos sendo dada a 

mesma situação a todos.  

30 Minutos Folhas de 

papel; 

Investigadora 

                                                           
48

Basic tool and resources.  Toolbox for Creative problem solving.(1998) CPSB. Scott Isaksen; Brian Dorval; Donald Trefinger 
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Com uma lista de atributos, identificam dois deles e listam 

possíveis variações deles. Em seguida pede-se com esses 

novos atributos criem um novo objecto ou modifiquem o 

primeiro. 

O grupo deve escolher 5 objectos a serem colocados na 

grelha.  

Esses devem ser descritos 4 vezes segundo a cor, a 

forma, o tamanho, a textura. 

Em pouco tempo são produzidas várias ideias que 

jamais tinham sido consideradas.  

Os grupos devem relatar no final as suas conclusões. 

 Lápis 

2º: SCANDER: 

É uma mnemónica usada para organizar uma lista de 

palavras e perguntas para estimular o pensamento. 

Substituir; quem mais? O que mais? Outros ingredientes? 

Outros materiais? Outro processo? Outro poder? Outro 

lugar? Outro acesso?  

Combinar; e uma mistura? E um novo agrupamento? E um 

novo conjunto? Combinar unidades? Combinar objectivos?  

Adaptar; o que mais é como isto? Que outras ideais isto 

O núcleo é dividido em vários grupos sendo dada a 

mesma situação a todos.  

A partir do objecto “chapéu-de-chuva” o grupo deve 

passar por todos os momentos do SCANDER 

registando as ideias
49

 

Os grupos devem relatar no final as suas conclusões.  

 

30 Minutos - Folhas de 

papel 

- Lápis 

Investigadora 

                                                           
49

 Basic tool and resources.  Toolbox for Creative problem solving.(1998) CPSB. Scott Isaksen; Brian Dorval; Donald Trefinger 
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sugere? Há coisas semelhantes? O que poderá ser alterado?  

Modificar; aumentar? O que pode ser acrescentado? 

Diminuir? O que pode ser eliminado? Novo significado? 

Mudança de sentido, de cor, de movimento de som, de 

ordem, de forma? Maior? Omitir? Separação em partes?  

Dar outro uso; pode a sua forma, peso ou estrutura, sugerir 

um outro uso? Novas maneiras de ser usado? Outro uso se 

for modificado? Mudar de contexto?  

Eliminar: abandonamos isto? Menos partes? Condensado? 

Mais baixo? Mais pequeno? Mais leve? O que podemos 

fazer sem isto?  

Reorganizar: virar ao contrário? E o oposto? Alterar os 

papéis? Modificar a tabela? Relacionar os componentes? 

Outra sequência? Alterar a medida? Alterar a escala? 

Inverter a causa e o efeito. 
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6.3.3 - 2 Fase – 2ª etapa 

Realização de duas sessões de apresentação digital de um conjunto de Obras 

Contemporâneas seleccionadas consoante o desenvolvimento da proposta educativa e 

artística e de acordo com os interesses, aptidões e saberes dos sujeitos.  

Durante e após a visualização das imagens, e por meio dos conhecimentos 

aprendidos e já adquiridos anteriormente, é efectuada e dinamizada uma conversa 

informal sobre diversas histórias, informações, práticas e saberes pessoais (património 

imaterial).  

Objectivo: 

 Gerar processos de participação e partilha de experiências, competências e 

informações; 

 Promover a reflexão sobre a obra de arte contemporânea a partir da sua 

observação directa;  

 Criar o contacto e despertar o diálogo, curiosidade, interesse e participação 

educativa com a Obra de Arte em sala de aula/convívio, tornando-a 

intelectualmente mais acessível; 

 Promover a aquisição de novos conhecimentos na área artística;  

 Proporcionar momentos de integração grupal e social através da arte; 

 Sensibilizar os participantes para o enriquecimento cultural;  

 Contribuir para o desenvolvimento cognitivo (apelo da memória). 

 

Figura 6 – Registo fotográfico da actividade (Amostragem das imagens de Obras de Arte Contemporânea)  
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 Figura 7 – Descrição das actividades, duração, material necessário e responsável pela tarefa 

Sessões Actividades Duração Material Responsável 

pela tarefa 

1º 

Sessão 

Amostragem de imagens de Obras de Arte 

Contemporâneas, resultado da selecção de um conjunto 

escolhido consoante a técnica ou conceito baseado nas 

actividades manuais de renda, bordados ou costuras.  

2 Horas  Computador 

portátil 

- Projector    

Investigadora 

2º 

Sessão 

Amostragem de imagens de Obras de Arte 

Contemporâneas, resultado da selecção de um conjunto 

escolhido consoante a técnica ou conceito baseado nas 

actividades do trabalho agrícola.  

3 Horas Computador 

portátil 

- Projector   

Investigadora 

 

6.3.4- 2ª Fase 3ª etapa 

Organização de visita guiada num Museu de Arte Contemporânea.  

Objectivos: 

 Promover a reflexão sobre a obra de arte contemporânea a partir da sua 

observação directa;  

 Promover a aquisição de novos conhecimentos na área artística;  

 Proporcionar momentos de integração grupal e social através da arte; 

 Sensibilizar os participantes para o enriquecimento cultural.  

 

Figura 8 – Registo fotográfico da actividade (visita à exposição da Obra da artista Joana Vasconcelos) 
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Figura 9 – Descrição da actividade, duração, material necessário e responsável pela tarefa 

Actividade Duração Material  Responsável pela 

tarefa 

Realização de visita ao Centro Cultural de 

Belém.  

Visita guiada à exposição de Joana 

Vasconcelos.  

Toda a tarde  Requisição do 

autocarro e serviço 

do motorista da 

CMTV. 

 Investigadora; 

Guia da exposição.  

 

6.3.5 - 3ª Fase – Desenvolvimento do trabalho prático 

O trabalho prático desenvolvido no clube ramifica-se em duas partes distintas: por 

um lado, desenvolvem um trabalho plástico individual em suporte tela, através do 

acompanhamento de uma artista plástica contemporânea inspirando-se no trabalho 

artístico da própria, e por outro, conduzidos pela investigadora/técnica do grupo 

planificam e incrementam, em grupo, um projecto land art para o jardim da escola, 

fundamentado nas obras visualizadas e nas experiências e saberes de cada um. As sessões 

necessárias à concretização prática são determinadas consoante o ritmo de trabalho dos 

sujeitos.  

Objectivo: 

- Gerar processos de participação; 

- Criar espaços de comunicação, interacção e criação entre os diferentes elementos 

do grupo. 

- (Re) Inserir os seniores na dinâmica cultural e social sendo parte activa da 

comunidade onde vivemos.  
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6.3.6- Actividade plástica: um facto significativo da história de vida  

Durante quatro sessões desenvolve-se a actividade prática dirigida pela artista 

Lúcia David.  

Esta acção surge no âmbito da parceria entre a programação do Serviço Educativo 

dos Paços do Concelho de Torres Vedras e o Clube Sénior. No âmbito da realização de 

uma residência artística a ser concretizada durante o mês de Abril e Maio de 2010, a 

artista Lúcia David desenvolveu a seguinte proposta artística: 

 “O PROJECTO LINHAS para artes plásticas, teve como objectivo principal envolver os 

participantes seniores no processo de pensar e desenvolver peças de arte sobre uma tela de 

30x30cm. Dado o facto de os participantes na sua maioria, não ter ligação directa ao fazer 

artístico, a descoberta de como um artista parte, desenvolve e chega ao fim de uma obra é no 

meu entender, possível quando estes participantes são colocados na posição de artista. Dadas as 

características plásticas do meu trabalho (colagem, bordado, texto, escrita, papel) se ligarem às 

tarefas domésticas, é possível envolver os participantes no processo de forma imediata e simples, 

dadas as técnicas serem de alguma forma conhecidas. Na apresentação final as peças fazem 

parte de um painel colectivo que será exposto ao público, que encerra as memórias visíveis ou 

camufladas dos participantes, como uma obra colectiva realizada no individual.” Lúcia David. 

(2010) 

Assim sendo, estando de acordo com a problemática inserida na investigação, a 

proposta e o trabalho apresentado pela artista enquadram-se nos parâmetros da 

programação do Itinerário Educativo, por nós pensado. 

O resultado prático da proposta desenvolvida e coordenada pela artista Lúcia 

David culminará no dia 24 de Setembro com uma exposição colectiva das obra 

efectuadas pelos seniores, a serem demonstradas na Galeria Municipal dos Paços do 

Concelho de Torres Vedras. 
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Figura 10 – Registo fotográfico da actividade (trabalho prático dirigido pela artista Lúcia David) 

 

Figura 11 – Descrição das actividades, duração, material necessário e responsável pela tarefa 

Sessão Descrição da actividade Materiais  Duração  Responsável 

pela tarefa 

1ª Sessão Conversa com seniores sobre o processo, fazer 

artístico e produto; 

Clarificação do trabalho pessoal da artista; 

Esclarecimento de diferentes conceitos sobre a 

Arte. 

Câmara de 

filmar e tripé  

3 Horas  

Artista 

Plástica 

2ª Sessão Explicação e demonstração prática realizada 

pela artista sobre o trabalho a ser desenvolvido 

pelos seniores; 

Diálogo sobre as ideias produzidas pelo grupo 

na realização do trabalho individual; 

Início do trabalho prático a realizar pelos 

seniores, individualmente.  

Telas 30X30cm; 

Cola; Pincéis; 

Materiais 

diversos.  

3 Horas   

Artista 

Plástica 

3ª Sessão Continuação do desenvolvimento do trabalho 

prático dirigido pela artista Lúcia David; 

Diálogo sobre a pertinência da temática e da 

técnica utilizada.  

-Telas 

30X30cm; Cola; 

Pincéis; 

Materiais 

diversos. 

3 Horas Artista 

Plástica 

4ª Sessão Conclusão do trabalho proposto e realizado 

com a Lúcia David; 

Escolha do título de cada trabalho.  

-Telas; Cola; 

Pincéis; 

Materiais 

diversos. 

3 Horas  Artista 

Plástica 
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6.3.7 - Actividade plástica: desenvolvimento de trabalho land art e Arte 

Contemporânea 

Numa primeira sessão, os seniores programam e decidem quais os procedimentos, 

actividades a serem desenvolvidas e consequente trabalho prático a ser produzido e 

implementado no jardim da escola de Dois Portos. 

 A intervenção, como mencionado anteriormente, alicerça-se nas imagens das 

Obras de Arte Contemporâneas (land art) visualizadas e no trabalho da artista 

contemporânea Cal Lane, que na altura da visualização chamou de imediato à atenção do 

grupo.  

Figura 12 – Registo fotográfico da actividade (trabalho prático no jardim da escola) 

     

Figura 13 – Descrição das actividades, duração, material necessário e responsável pela tarefa 

Descrição da actividade Materiais  Responsável 

pela tarefa 

Acções  

Planificação do desenho na terra do jardim realizado com diferentes 

plantas e flores;  

Ensaio e delineamento prévio do trabalho prático de jardinagem por 

meio da colocação dos diferentes vasos.  

Vasos; 

Lápis; 

Folhas.  

Investigadora 1ª Etapa 

Planificação das propostas acordadas pelo núcleo do projecto land art; 

Concretização e realização prática da construção do desenho em 

formato de estrela. 

-Pedras com 

diferentes 

tamanhos. 

Investigadora 2ª Etapa 

 Colocação e transplantação dos diferentes vasos, actividade 

acompanhada pelos jardineiros da CMTV e presença dos seniores. 

Material 

diverso de 

Investigadora 3ª Etapa 
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jardinagem 

 Planificação do desenho das letras a serem colocadas no gradeamento 

exterior do jardim (trabalho sob influencia da artista contemporânea 

Carl Lane);  

Concretização prática das letras: realização do molde, recorte das 

letras, preenchimento das letras com ráfia sobre rede; 

Realização de flores em material plástico para serem colocados na 

rede. 

Colocação destes materiais na rede da escola   

Ráfia 

branca; 

-Rede de 

jardim; 

Tesouras; 

Papel de 

cenário; 

Lápis. 

Investigadora 4ª Etapa 

Manutenção do jardim. Durante o período de interrupção das 

actividades e fim do projecto, os seniores tomarão a seu cargo a 

manutenção da intervenção no jardim.  

Rega 

periódica 

Seniores  5ª Etapa 
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Capítulo 7- Actividades, resultados e avaliação 

“Avaliar é apreciar e ajuizar de forma rigorosa, lógica e coerente, o estado, a evolução e 

os efeitos de problemas, acções, dispositivos e organizações sobre as quais estamos a 

intervir.” (Guerra: 2007, pág. 206)  

 

O presente capítulo é consagrado à apresentação, análise e discussão dos 

resultados obtidos pela investigação-acção implementada e adoptada por nós neste 

estudo.  

Paralelamente ao planeamento do diagnóstico, da definição de objectivos e metas 

a atingir deve constar no plano de investigação-acção e/ou projecto, um plano de 

avaliação. Este deve estruturar-se “em função do plano do projecto e é acompanhado de 

mecanismos de autocontrolo que permitem, de forma rigorosa, ir conhecendo os 

resultados e os efeitos da intervenção e corrigir as trajectórias caso estas sejam 

indesejáveis.” (op.cit., pág. 175) Através de um processo contínuo de aprendizagem, a 

avaliação pretende melhorar, corrigir, comparar, recolher e medir informações e 

resultados relevantes que sejam validos, fiáveis e suficientes à intervenção. Esses, são 

apresentados, analisados, interpretados e discutidos a luz dos referentes teóricos 

encontrados na literatura sobre o problema em questão, reflectindo-se, julgando-se e 

compreendendo os seus méritos. A avaliação é segundo Guerra (2007) um conceito 

complexo com objectivos distintos mas complementares. Consta de diversos modelos, 

processos e funções para a delimitação, a obtenção e o fornecimento de informações 

pertinentes. “Por um lado, todas tem como objectivo recolher informações de apoio às 

intervenções e todas querem medir a eficácia dos projectos de intervenção. Por outro 

lado, utilizam diferentes tipos de pesquisa para recolha de informação, os critérios-base 

de apreciação são diferentes e, assim, a objectividade científica que pode ser pedida a 

cada uma é também distinta, definindo-se também diferentes papéis para o avaliador.” 

(op.cit., pág. 188, 189) 
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A avaliação por objectivos é a metodologia aplicada à investigação em causa, 

onde são estimadas as finalidades e os objectivos atingidos pela acção, empregando-se o 

método qualitativo, detendo o avaliador um papel colaborativo. São registadas as acções e 

os momentos das diversas actividades por meio fotográfico, vídeo e diário de registo. 

 

7.1- Apresentação e avaliação dos resultados 

Numa primeira abordagem incrementou-se uma panóplia de exercícios de 

criatividade, agilizando-se o pensamento e potencial criativo dos idosos.
50

 Gerou-se 

processos de interacção e cooperação entre os diferentes elementos do grupo, 

salientando-se a sua importância social através da aceitação dos diferentes pontos de 

vista, ideias e descobertas próprias. O pensamento divergente e autónomo foi estimulado 

de modo desafiante através de um ambiente educativo, lúdico, favorável, fecundo e livre. 

Através da utilização de técnicas para a solução criativa de problemas, concebeu-se uma 

aprendizagem por descoberta e questionamento daquilo que o rodeia, independentemente 

da idade, do sexo, da inteligência ou do nível socioeconómico do sujeito. 

A intervenção é analisada pelo indicador de “fluência” das respostas alcançadas 

pelos seniores nos diferentes exercícios propostos. Este indicador revela-nos a quantidade 

de ideias produzidas, constituindo neste estudo um elemento de medição dos resultados 

obtidos nas sessões de agilização do pensamento criativo. Sendo a criatividade uma 

componente da inteligência presente no desenvolvimento do sujeito, verifica-se pela 

apresentação dos resultados alcançados e posterior análise da eficácia da intervenção face 

aos objectivos, (figura nº14- 19) uma frequência positiva dos processos cognitivos de 

criação. Contudo atenta-se que o número de participantes não é fixo ao longo de todas as 

sessões. Verifica-se que a frequência dos resultados não é crescente, mantendo-se quase 

sempre a mesma, facto que podemos talvez justificar pelo reduzido tempo da aplicação 

da intervenção. Segundo Davis e Scott (1992) estas sessões de treino devem durar pelo 

menos três meses seguidos e ainda ser renovado posteriormente, para de facto produzir 

                                                           
50

 Cf. Apêndice nº 5 
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resultados. Embora os resultados quantitativos (frequência) revelem uma estabilidade na 

produção criativa gostaríamos de salientar que a qualidade das respostas foi para nós 

bastante positiva se atendermos à diversidade de soluções para cada situação apresentada, 

apontadas por cada elemento dos grupos, como podemos observar na grelha de resultados 

seguinte.   

 

7.1.1- Análise da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos para a 

agilização do pensamento criativo
51

 

Figura nº 14- Análise da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos para a agilização do 

pensamento criativo. 

                     Exercício nº1: “Suprimir as cadeiras e a vontade de se sentar” 

Categoria Unidade de contexto Frequência 

Fluência “…trotinete…”; “… a pé…”; “… skate”; “…de pé…”; 

“…deitado…”; “…encostado…”; “…cotovelos em cima da 

mesa…”; “…encostávamo-nos a um dos lados…”; “…ferramentas 

adequadas a posição do corpo…”; “…de patins…” 

“…ajoelhávamo-nos…”; “… acachapados…”; “… agarrados de 

mãos dadas...”; “…nadávamos…”; “…fazíamos o pino…”; 

“…enfiávamo-nos num buraco…”; “…abraçávamo-nos…”; 

“…espargata….”; “…pendurávamo-nos com corda pelos 

sovacos…”; “…balouçar…”; “…boiar…”; “com as mãos 

agarradas a uma barra…”; “…saltar…”; “…dançar…”; 

“…flutuar…”. 

        

       25 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Cf. Apêndice nº 3 
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Figura nº 15- Análise da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos para a agilização do 

pensamento criativo. 

               Exercício nº2: “O que se passaria se todos fossemos surdos?” 

Categoria Unidade de contexto Frequência 

Fluência “… Internet…”; “… língua gestual…”; “… sinais…”; “… através do 

toque…”; “…andávamos pela casa para expressar aquilo que 

queríamos comunicar aos outros...”; “…teríamos de ter o sentido da 

visão muito mais desenvolvido, tal como o tacto e cheiro...”; “…por 

meio da escrita...”; “…sinais de luzes…”; “…cartas…”; “…sinais de 

fumo…”; “…apalpão…”; “… por cordão…” 

        

       12 

 

Figura nº 16- Análise da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos para a agilização do 

pensamento criativo. 

   Exercício nº3: “Descrever o elemento vaso a alguém que vem de outro planeta.”                                                     

Categoria Unidade de contexto Frequência 

Fluência  “…figura geométrica, com diversos ângulos e feitios, feitos de 

diversos materiais…”; “…tem muitas utilidades como para plantar 

flores, para ornamentos…”; “…explicar por gestos…”; “…Fazíamos 

um gesto do formato do vaso, depois com pauzinhos espetávamos na 

terra do vaso, ou apanhando flores colocávamos também na terra do 

vaso. Insistíamos até ele perceber…”; 

        

       4 

 

Figura nº 17- Análise da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos para a agilização do 

pensamento criativo. 

                                Exercício nº4: “O que se pode fazer com um regador?”                         

Categoria Unidade de contexto Frequência 

Fluência “… com flores…”; “… regar os vasos…”; “…gato dormir a sesta…”; 

“…duas formas de regar…”; “…para destemperar ácido…”; “…de 

Obra de Arte…”; “…de duche…”; “…dar água aos animais…”; 

“…banho ao marido…”; “…lavar o chão…”; “…transportar água para 

os banhos…”; “…apagar o fogo…”; “… para apagar o pó…”. 

        

       13 



 

 

94 

 

Figura nº 18- Análise da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos para a agilização do 

pensamento criativo. 

 Exercício nº5: “Aumentar, diminuir, combinar, inverter, modificar e sensualizar o 

objecto regador.” 

Categoria Unidade de contexto Frequência 

Fluência  “… Obra de Arte para expor numa rotunda...”; “… um púcaro para 

nos matar a sede”; “… serve de porta-chaves”; “… fazer um par de 

brincos”; “… vidro cristal, com flores bonitas numa sala”; “… inverter 

para chuveiro”; “…para cozinhar para fazer comida…”; “…serve para 

tambor, dando-lhes pancadas com jeito”; “… pintar vários desenhos”; 

“…fazer-lhe um vestido vistoso”; “…levar mais líquidos”; “…fazer 

um carro para o Carnaval”; “…fazer de vaso”; “… fazer-se uma panela 

ou um dedal.”; “…cântaro ou caneco”; “…de enxofradeira”. 

        

       16 

 

Figura nº 19- Análise da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos para a agilização do 

pensamento criativo. 

                Exercício nº6: “Aplicação da filosofia dos porquês ao conceito vaso” 

Categoria Unidade de contexto Frequência 

Fluência “…o pano por renda”; “…chapéu-de-sol ”; “…tornando-o numa árvore 

de natal”; “…fazer um candeeiro”; “…apanhar azeitonas”; 

“…candeeiro de madeira”, “…colher de pau”; “… panela de inox”; 

“… banco de plástico”; “…guarda-sol de pano”; “… numa capa”; “… 

numa bengala”; “… transportar o conteúdo”. 

        

       13 

 

7.1.2- Análise da eficácia de intervenção face a amostragem e análise das Obras de 

Arte Contemporâneas 

Num segundo momento, a intervenção por nós delineada pretendeu, através da 

aplicação de uma abordagem pedagógica em contexto educativo não formal, seleccionar 

um conjunto de obras de arte contemporâneas assentes nos interesses, aptidões e saberes 

do grupo sénior a serem visualizadas em “sala de aula”. Como estratégia de estimulação 
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da atenção e compreensão, a amostragem das Obras de Arte solicitou a geração de 

processos de comunicação, participação e partilha de experiências, competências, 

informações e interpretações numa situação de reflexão e diálogo com a obra de arte. 

Através de diferentes ferramentas, como é o caso da técnica utilizada pelos diferentes 

artistas, os seus significados são convertidos numa linguagem mais acessível e 

compreensível, perspectiva proclamada por Michael Parsons defendendo a compreensão 

da arte como essencial ao desenvolvimento e apreciação dos mesmos. As capacidades 

cognitivas são exercitadas, tendo em conta o nível de desenvolvimento do sujeito, isto é, 

o estádio do observador, estádio esse independente da idade, sendo antes, definido pelas 

ideias que os sujeitos contemplam sobre determinado assunto. 

Apesar da criação de momentos de diálogo com a Obra de Arte não ser um 

processo automático, os diferentes elementos do grupo não permaneceram apenas como 

receptores passivos e inactivos perante os estímulos visualizados, mostrando-se antes, 

bastante interessados, motivados, despertos, curiosos e participativos, relacionando aquilo 

que visualizavam com as suas experiências pessoais (neste caso, de modo mais evidente, 

pela identificação da mesma ferramenta, ou seja, matéria utilizada pelos artistas na 

concessão das Obras). Através de uma actividade mental complexa e intrincada 

adquiriram novos conhecimentos, compreendendo, construindo, apreciando e criando 

novos significados na área artística por meio de momentos de descoberta e integração 

grupal e social. Exercitaram-se capacidades cognitivas de pensamento crítico e 

estimulou-se o desenvolvimento do sujeito num ambiente que favoreceu tempo a 

reflexão, a interpretação, ao diálogo e a discussão fértil, isento de avaliações pejorativas 

por parte do professor. 

Deste modo, optou-se por utilizar indicadores de perspectiva de futuro, satisfação, 

apreciação positiva e aprendizagem de modo a podermos compreender a superação dos 

objectivos delineados. Como verificamos na figura nº 20 afiguram-se os seguintes 

resultados obtidos pelos participantes e respectiva análise numérica da eficácia da 

intervenção.  
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Figura nº 20- Análise da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos na apreciação da Obra de 

Arte 
52

 

Análise da frequência: Amostragem de imagens de Obras de Arte Contemporâneas. 

Baseado nas experiências individuais de renda, bordados ou costura.     

  Baseadas nas experiências individuais do trabalho agrícola                  

Categoria Amostragem 

Perspectiva de futuro  4 

Satisfação  10 

Apreciação positiva  6 

Apreciação negativa   0 

Aprendizagem  8 

 

7.1.3- Análise da eficácia da visita ao Museu de Arte Contemporânea 

Num terceiro momento, planificou-se e organizou-se consoante o plano de acção, 

seus objectivos e diferentes fases da proposta de intervenção, uma visita ao espaço 

Museu.
53

 Contemplando públicos diversos, o espaço museológico cumpre uma função 

educativa formal e/ou não formal através de acções diversas e adaptadas aos interesses e 

expectativas dos mesmos. Assim sendo, estabeleceu-se uma cooperação com este espaço 

beneficiando dos seus recursos e métodos em volta da observação directa do objecto 

expositivo, como fonte de nova e diferente forma de conhecimento e aprendizagem. 

Estando de acordo com as Obras visualizadas no espaço “escola” beneficiamos da feliz 

coincidência da mostra do trabalho da artista Joana Vasconcelos no Centro Cultural de 

                                                           
52

 Cf. Anexo 4 

53
 Cf. Apêndice nº 6 
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Belém, programando-se a realização de uma visita guiada com o núcleo sénior para o 

desfruto da mesma. A visita a exposição de arte contemporânea promoveu uma nova 

experiência criativa e consequente gosto por conhecer e aprender mais. Da apreciação 

directa com as Obras de Arte, num espaço lúdico, educativo e cultural, proporcionou-se 

momentos de integração grupal e social através da reflexão, compreensão e diálogo, onde 

os indivíduos adquiriram maior sensibilidade e conhecimentos na área artística.  

Evidencia-se que a visita foi um sucesso, convertendo os seniores para uma visão 

mais sensíveis, desperta e consciente perante a existência inesgotável de diversas 

descobertas em termos de questões culturais e artísticas. O encantamento pela 

visualização da Obra exposta, pelo desfruto do espaço CCB e pela oportunidade da 

privação com a técnica do Museu num momento de convívio social, despontou a 

marcante vontade de voltar a experienciar outros momentos de aprendizagem 

semelhantes. Deste modo, evidencia-se o Museu como um importante local de promoção 

da educação na 3ª idade, independentemente das características dos indivíduos.  

Por meio dos indicadores de satisfação, aprendizagem, perspectiva de futuro e 

apreciação é patente a superação dos objectivos delineados. Na figura nº 21 são 

apresentados os registos de opinião dos seniores participantes e posterior análise 

numérica da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos.   

Figura nº21- Análise da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos 
54  

                                                    Análise da frequência 

Categoria Amostra 

Satisfação 17 

Apreciação negativa 0 

Apreciação positiva 13 
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Perspectiva de futuro 3 

Aprendizagem 3 

    

7.1.4- Análise da eficácia das sessões plásticas 

Num último momento, projectou-se na sequência da proposta educativa e artística, 

o desenvolvimento de um trabalho prático ramificado em duas partes distintas: por um 

lado desenvolveu-se uma actividade dirigida por um artista plástico e por um outro 

ministrada pelo educador/artista/investigador. 
55

 

Deste modo, na primeira parte da acção em conjunto com a artista Lúcia David, o 

grupo desenvolveu ao longo de quatro sessões um trabalho plástico que resultou num 

conjunto de telas individuais concebidas pela temática experiencial da vida de cada 

sujeito. O sénior é colocado na posição de artista, sendo-lhe solicitado um pensamento 

autónomo, pessoal e criativo. As telas são concebidas pela utilização de técnicas usadas 

na Obra da Lúcia, sendo neste caso familiares ao grupo, como são as rendas e os 

bordados, etc. Numa segunda parte, o núcleo desenvolveu uma actividade de grupo, 

segundo a temática da Land Art. Pela anterior visualização das obras em sala de “aula”, 

os seniores produziram ideias pertinentes a serem utilizadas no projecto. Deste modo, 

empenhados e cooperantes estabeleceram um desenho na terra do jardim da “escola”, 

desenho esse “ensaiado” pela colocação dos vasos no próprio terreno. Posteriormente, o 

grupo projectou o desenho de uma estrela, materializada em pedras de vários tamanhos, à 

volta de uma árvore do jardim. Ainda, baseados no trabalho da artista Carl Lane 

idealizaram uma”peça” a ser colocada na rede da “escola”. 

É de salientar que as actividades práticas foram programadas e concebidas de 

acordo com a experiência de cada um, como é o caso do saber fazer rendas, bordados e o 

trabalho de jardinagem. Dessa forma, acrescentando novos conhecimentos aos já 

adquiridos pela proposta de educação artística, proporcionou-se um lugar para a prática 

                                                           
55

 Cf. Apêndice nº 7, 7.1, 7.2 e 8 



 

 

99 

do pensamento divergente, liberdade de acção, contribuição pessoal, atitude participativa, 

autonomia, interacção social, compreensão do objecto artístico e desenvolvimento de 

competências cognitivas, laborais e intelectuais. Fomentou-se a sensibilidade, a 

originalidade, a diversidade, a imaginação, a iniciativa, a reflexão crítica, a liberdade do 

pensamento, da acção e a criatividade do sujeito, pela experimentação de práticas e 

processos artísticos, que suscitaram o interesse, a motivação e o entusiasmo dos 

participantes. Alargaram-se as suas perspectivas, desafios e metas pessoais, anulando 

bloqueios, conformismos e estagnações. É interessante referir os títulos dados pelos 

seniores às suas Obras desenvolvidas com a artista Lúcia David, dado serem bastante 

catárticos e projectivos. Atenta-te que no momento da exposição realizada na galeria 

Municipal os trabalhos desenvolvidos pelos elementos da amostra encontram-se 

combinados com os demais elementos de outros grupos seniores que igualmente 

desenvolveram a semelhante proposta apresentada pela Lúcia David.  

Através dos indicadores de satisfação, cooperação, perspectiva de futuro, 

aprendizagem, novidade e apreciação, bem como dos comentários dos diferentes 

elementos do grupo sénior, torna-se evidente a consecução dos objectivos delineados.   

Na figura nº 22 são apresentados os registos de opinião dos seniores participantes 

e posterior análise numérica da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos.   
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7.1.4.1- Análise da eficácia da intervenção plástica ao nível global  

Figura nº22- Análise da eficácia da intervenção face aos objectivos propostos 
56

 

                                                    Análise da frequência 

Categoria Amostra 

Satisfação 13 

Novidade 1 

Aprendizagem 5 

Apreciação positiva 12 

Apreciação negativa 0 

Cooperação 1 

Perspectiva de futuro 3 
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Capítulo 8- Considerações finais 

As diferentes premissas tais como a satisfação, a realização pessoal e a melhoria 

da qualidade de vida do sujeito é, no âmbito da revisão da literatura e consequente 

enquadramento teórico por nós adoptado, verificado como um dos principais objectivos a 

ser atingido pela actual sociedade.  

Neste sentido, como verificado anteriormente, a aprendizagem e o contexto 

educativo evidencia-se como forma de prevenção, inclusão, integração, reinserção, 

envolvimento, crescimento psicológico e desenvolvimento integral do sujeito idoso, 

contribuindo para o desfruto da sua vida numa óptica processual activa e produtiva. 

Reconhecendo-se que todos os grupos etários possuem a capacidade de aprender em 

todos os percursos da sua vida e evidenciando-se o seu contributo imprescindível e 

profícuo, implementamos uma proposta empírica significativa a ser realizada junto da 

comunidade sénior. Deste modo, ao pretendermos contribuir para a aprendizagem ao 

longo da vida, reflectimos sobre um modelo de formação de Educação Artística que 

contemplasse a Obra de Arte Contemporânea, centrando, valorizando, incentivando e 

motivando o sujeito através de um género artístico pouco popular. De acordo com a 

perspectiva de Oliveira Pires, focalizamo-nos estrategicamente nas suas experiências, 

aptidões, saberes, e competências facilitando uma melhor aquisição, partilha de 

conhecimentos e expectativas de vida, consoante necessidades, interesses e realidades 

específicas do idoso. Apelando-se a igualdade de oportunidades e ao direito à educação, 

concebemos, planificámos e colocámos em prática um modelo de educação artística com 

métodos e técnicas diferenciadas daquelas por norma fornecidas a esta faixa 

populacional, ajudando a desmistificar ideias negativas de incapacidade relacionadas com 

a idade, actualizando antes, a sua imagem social numa perspectiva positiva.  
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Assim sendo, de forma a contribuir para a minimização da existência nacional de 

programas de Educação Artística e da consequente falta da promoção do papel das artes 

na educação, numa óptica de educação ao longo da vida e segundo a abordagem de 

Carmo d'Orey, perspectivámos o papel das artes para a esfera da aquisição de 

conhecimentos, importante factor para a compreensão do objecto artístico.  

Reunimos condições, estabelecemos parcerias e desenvolvemos uma oferta 

educativa, cultural, artística intencionalmente estruturada, de acordo com objectivos 

precisos aplicados e desenvolvidos junto do público sénior. Na concepção das diferentes 

práticas tivemos em consideração a consciência e perspectiva transdisciplinar e 

interdisciplinar advogada pelos autores Fróis, Marques e Gonçalves, havendo espaço para 

a criação de momentos distintos: agilização do pensamento criativo; visualização, diálogo 

com a Obra de Arte e consequente explicação estética em sala de “aula” e Museu de Arte 

Contemporânea; espaço para a expressão plástica. Proporcionamos aos seniores um 

encontro e interacção com a Arte Contemporânea ao desenvolvermos um itinerário que 

pretendeu fornecer-lhes experiências, mais do que recreativas e socializantes, de 

desenvolvimento pessoal, através da construção de novos significados e recompensas 

positivas. (Leontiev, 2000) 

Assim sendo, avaliamos o nosso projecto “criação de um itinerário de Educação 

Artística não formal para seniores, através da Obra de Arte Contemporânea”, por meio 

de indicadores qualitativos que mediram os resultados obtidos, através de diferentes 

factores de apreciação da adequação; a verificação da pertinência; a apreciação da 

eficácia e da eficiência, que verificam o sucesso da intervenção. 

Perante os vários factos verificados nas figuras (14-22) verifica-se que a 

programação dos diferentes objectivos e respectivas acções seguiram a estruturação do 

plano previsto e o propósito do projecto de investigação, atingindo-se resultados positivos 

e bastante satisfatórios. Constata-se que os pressupostos estabelecidos foram realistas, 

avaliando-se como adequados ao contexto do problema formado e da situação no qual se 

interveio, factos evidenciados visivelmente nos comentários dos idosos perante as sessões 



 

 

103 

cumpridas.
57

 Os meios e recursos utilizados foram pertinentes e suficientes, bem como, 

os benefícios da acção atingidos, construindo-se uma proposta empírica significativa com 

e para seniores em ambiente não formal de aprendizagem.  

O interesse dos seniores na participação de actividades de caris educativo e 

artístico foi visível pela manifestação crescente do seu entusiasmo e empenho ao longo 

de todas as acções. A utilização estratégica dos seus saberes proporcionou de modo mais 

acessível o contacto com a arte contemporânea, suscitando-se assim a aquisição de novos 

conhecimentos e competências na área artística, (re) inter-relacionando-os com o seu 

meio sociocultural. O conteúdo programático esteve ao alcance do grupo, aperfeiçoando 

e desenvolvendo destrezas e competências significativas, contribuindo-se para um 

envelhecimento positivo, possível pela adaptação do sujeito na construção de novas 

aprendizagens e estratégias de vida, enaltecendo assim, a categoria da 3ª idade no 

contexto educativo e perante a sociedade onde pretende ser útil. Após a passagem à 

reforma, a visão negativa de inactividade é refutada através de novas actividades 

educativas e artísticas. Mantendo-se activo, ganha vitalidade e positivismo, descobrindo 

desse modo novas formas de viver e conviver, alcançando um novo sentido para a sua 

existência. Pela construção de novos projectos e metas pessoais, através de um plano 

prévio de preparação a reforma (que pode inclusive ocorrer aquando da actividade 

profissional), evita uma transição abruta e frustrante, facto constatado pela frequência de 

alguns elementos do grupo alvo, cujas idades estão compreendidas abaixo dos 65 anos, 

marco etário que delimita a população idosa.   

Consideramos portanto que os objectivos propostos foram no geral todos 

compridos. É de justificar o incumprimento do objectivo da criação de espaços de 

comunicação, interacção, criação e prazer entre diferentes gerações, assinalando a 

impossibilidade da acção devido a questões de incompatibilidade de calendário. No 

entanto regista-se a ideia como sugestão a ser desenvolvida em investigação futura, sendo 

as actividades intergeracionais um importante veículo de transmissão, partilha de 

conhecimentos e aprendizagens do património imaterial. Este, em qualquer idade molda o 
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seu desenvolvimento por meio de uma aprendizagem interactiva, individualizada, 

adequada e experiencial, sendo esses espaços de educação uma mais-valia para todos.  

Realçamos que o propósito e o objectivo geral valida-se pela criação de uma 

programação coerente e justificável, aplicando-se um modelo de itinerário de educação 

artística não formal para seniores, através da Obra de Arte Contemporânea pela criação 

de uma proposta empírica significativa, que contribui para a aprendizagem ao longo da 

vida. As diferentes actividades propostas enquadram-se no grande objectivo emergente 

em Portugal na década de 70, sendo esse o de retardar o envelhecimento. Esta ideologia, 

ambiciona que se viva cada vez mais uma boa e melhor velhice, isto é, um 

envelhecimento activo numa expectativa positiva de sucesso, corrente que se enquadra na 

teoria da gerontologia, teoria fundadora da actividade, vista por detrás da actual política 

da 3ª idade, adoptada por nos no estudo corrente.  

Assim sendo, por meio da adaptação de estratégias adequadas e da oferta de 

actividades estimulantes enquadradas na óptica da educação ao longo da vida e da 

educação artística, o contexto que desprivilegia o idoso muda drasticamente. Este, 

evitando a exclusão, integra-se social, pessoal e culturalmente, preenchendo os seus 

tempos livres, ampliando o seu círculo de relações e melhorando as suas capacidades 

físicas e psíquicas num ambiente criativo e social. Beneficia de uma vida mais digna, em 

que o seu bem-estar é conseguido através da exploração de novas oportunidades que 

contribuem para o aumento da sua qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

 

Parte V- Conclusões  
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O envelhecimento demográfico é uma realidade generalizada presente em vários 

países do mundo, e em que Portugal se enquadra como um entre os vários mais 

envelhecidos. Ao nível nacional, a taxa de envelhecimento tem vindo a progredir 

rapidamente, registando-se um aumento absoluto em relação aos mais jovens; resultante 

de uma substancial diminuição da taxa de natalidade e de um aumento da média de vida 

verificada anteriormente. Paradoxalmente, apesar de vivermos mais anos, perdura a 

sensação de protelarmos a velhice cada vez para mais longe, desafiando o tempo nesse 

processo indeclinável e emaranhado. Deste modo, apresenta-se-nos um conjunto de 

factores que devem ser ponderados de forma séria e profissional, para que possamos 

empreender mais um ciclo de vida através de um processo de crescimento e metamorfose. 

O envelhecimento não é um término, nem se reduz a uma mera equação biológica 

indeclinável, sendo antes a velhice cada vez mais bem sucedida num tempo repleto de 

novas e diversas expectativas e oportunidades de qualidade de vida, permitindo ao sujeito 

a sua (re) definição social através de uma crescente participação cívica, encontrada pelo 

accionamento de mecanismos de selecção, optimização e compensação. Esses, ocorrem 

pela substituição de situações de perdas e atitudes negativas por momentos de novos 

ganhos positivos perante as mudanças evolutivas da vida e consequente adaptação 

individual.  

Assim sendo, entende-se pois, que perante esta realidade, a expressão “grupo 

sénior” deve ser compreendida e reflectida com grande flexibilidade, através de um 

estudo sério, pertinente, dedicado, inter e multidisciplinar. Deve abranger diferentes áreas 

do conhecimento científico, pela amplitude de características que a diferencia entre si, 

nomeadamente no que refere às circunstâncias que são de natureza objectiva e subjectiva, 

intrínseca e extrínseca e que se traduzem numa abrangente heterogeneidade, em gostos e 

especificidades distintos e no qual também se inclui a variabilidade razoável de idades 

dentro do próprio grupo. 

Abarcando a investigação efectuada, é por meio do estudo da Gerontologia 

Educativa que surgem questões relativas ao envelhecimento numa perspectiva 

educacional, através de inquietações sobre a ocupação do seu tempo livre e bem-estar. 
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Pretendendo estimular aspectos físicos e intelectuais imprescindíveis à melhoria da sua 

qualidade de vida, menciona-se que a grande marcha em direcção a uma 

consciencialização ideológica do envelhecimento “activo” está já em curso, direcção 

excelente do ponto de vista do indivíduo, que aspira esbater situações de crise, 

desbloquear receios e reduzir as experiências negativas no reformado idoso, bem como 

desanuviar ideias estereotipadas de capacidade, dependência, improdutividade, 

conservadorismo e infelicidade, ideias pré-concebidas e arquitectadas pela sociedade e 

por inerência de reflexo pelo próprio sujeito, afectando a sua auto-estima e auto-imagem. 

Apesar de em Portugal não existir uma tradição de política educativa dirigida ao sujeito 

sénior, preconizadas pelos governos, pela sociedade e pelo próprio indivíduo na adopção 

de programas, propostas, projectos pertinentes e desafios estimulantes, começam a surgir, 

de modo notório, cada vez mais preocupações a este nível. O direito dos idosos à 

educação deve ser entendido pela aplicação de políticas para a 3ª idade, traduzindo-se em 

algo mais corpóreo do que a simples criação de novos equipamentos sociais. O sujeito, 

através da educação permanente, inter-relaciona-se com conteúdos, métodos, meios e 

agentes diversos num sistema que deve abranger múltiplas instituições e espaços de 

intervenção adequados aos diferentes processos de aprendizagem e conhecimento. O 

desafio consiste na programação qualitativa de um envelhecimento activo e sustentável 

motivando-se os nossos idosos para uma aprendizagem alegre e livre que lhes permita 

vivenciar algo novo, por meio de aprendizagens que derivem das suas experiências, 

reconhecendo-se como indivíduos envolventes na vida que continuam presentes no nosso 

colectivo social. Desse modo, as propostas educativas devem estruturar-se em torno do 

principio da actividade, da independência e da participação, despertando assim, 

possibilidades criativas no indivíduo em particular e na sociedade em geral.   

 

Segundo estes princípios e nesta perspectiva, foi por nós efectuada uma proposta 

de intervenção educativa e artística não formal para seniores enquadrada no âmbito da 

educação ao longo da vida, contributo vantajoso e indispensável na sua adaptação 

individual. Através de um programa diversificado, adequado, divertido e apelativo, 



 

 

108 

acompanhado por artistas e educadores artísticos, pretendeu-se estimular e incentivar o 

desenvolvimento do seu pensamento e potencial criativo através de actividades e 

soluções pertinentes que visassem melhorar a forma de os implicar nas artes, cultura e 

sociedade. Concedendo-lhes tempo e espaço, pretendeu-se reflectir sobre questões 

teóricas e práticas que incrementassem o gosto pela descoberta cultural e artística através 

da participação e valorização dos seus conhecimentos, práticas e saberes, pela criação de 

oportunidades de convívio e lazer, propondo minimizar situações de isolamento social. 

Através da arte na educação, procurou-se estimular o pensamento divergente, a 

originalidade, a intuição e a contribuição pessoal, desenvolvendo deste modo, a 

criatividade e a sensibilidade estética, através da experiência cultural, promoção do 

conhecimento artístico e atitudes participativas em variadas e diferentes práticas. O 

sentimento negativo que pode ocorrer pela ausência da construção de novos projectos e 

perspectivas extra-profissionais é ultrapassado, pela participação em actividades que lhes 

devolvem confiança e autonomia encontrando uma significação plena em novas formas 

de viver e conviver. Ao superar a dimensão negativa, o idoso reveste papeis sociais 

obsoletos e inadequados, introduzindo novos papéis, concretos e ajustados, ricos em 

sabedoria e experiência, readquirindo assim a valorização e o reconhecimento da 

sociedade em que se insere. Redefine estratégias de vida e constrói novas metas, tendo 

em mente o que mais gosta, o que considera precioso ou o que se lhe afigura um desafio. 

Metamorfoseia, de forma confiante o seu ócio num tempo significativo, satisfatório e 

repleto de novos ganhos. Pelo encontro através de um ambiente adequado, é privilegiada 

uma pedagogia que se centra no indivíduo, cativando a sua atenção, promovendo a sua 

integração, envolvimento, desenvolvimento pessoal e integral, bem estar-subjectivo, 

felicidade, satisfação de vida e auto-estima.  

Aludiu-se e verificou-se, ao longo da proposta de intervenção, que o idoso não é 

um sujeito incapacitado pela circunstância temporal que lhe é própria, estando disposto a 

novas aprendizagens utilizando para isso diferentes tipos de inteligência e memória 

acrescida de uma sabedoria que lhe é particular, profundamente impregnada de 

criatividade, experiências, e saberes acumulados. O seu perfil cognitivo é variável, 

dependendo de alguns factores que determinam o seu desenvolvimento pessoal, devendo 
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o sujeito adaptar-se por meio de actividades estratégicas, realizadas em ambientes 

estimulantes e positivos, pela experimentação orientada de situações novas que 

desencadeiam a curiosidade, a motivação e a vivacidade. Propôs-se, numa visão que se 

quer dinâmica, adequada e eficaz, que as estratégias didácticas, programas, técnicas e 

metodologias aplicadas, permitissem satisfazer o grupo-alvo, intervindo-se assim, de 

acordo com as suas experiencias e saberes individuais e através da vontade de ocupar o 

seu tempo livre.  

Corrobora-se pois, que o envelhecimento bem sucedido é consequência de um 

novo conceito de velhice e de um empenhamento activo, cujo principal fim se cinge em 

obter uma boa qualidade de vida. Através de um envelhecimento produtivo e saudável os 

indivíduos pretendem um compromisso com a sociedade em que se tornam protagonistas 

dos seus desejos, necessidades e capacidades, pelo acesso a ofertas, oportunidades, 

apoios e estímulos diversos. Quando adequada à situação, a apatia, o desvinculo, o 

desinteresse, a depressão e o pessimismo não têm lugar na dimensão positiva e pró-activa 

da teoria da actividade, preconizando-se e emergindo antes, crescimento, evolução, 

participação, consciencialização, transformação, felicidade e satisfação perante todo o 

processo e trabalho facilitado pela oferta educativa e artística, de forma inovadora e 

gratificante. É importante criar novas funções sociais e actividades que permitam um 

envelhecimento de sucesso, procurando justificar as causas e efeitos resultantes da 

inadaptação.  

O resultado da proposta e projecto de intervenção efectuado apresentou resultados 

positivos, com benefícios visíveis e bastante satisfatórios, como podemos constatar nos 

comentários dos seniores participantes ao longo de todas as actividades implementadas: 

“Adorei, adorei...”; “Devíamos ver mais coisas, mais Museus, mais conhecimento…”; 

“Eu gostei muito, foi uma experiência nova e aprendi muito...”; “Gostei de colaborar, 

acho que se devia repetir...”; “Acho interessantes estes trabalhos...”; “Gostava de fazer 

mais, devia ser mais vezes para aprender coisas...”; bem como no seu entusiasmo e 

empenho na concretização de todas as tarefas. Assim, através de indicadores de 

aprendizagem, cooperação, satisfação, perspectiva de futuro e apreciação positiva 
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avaliou-se a intervenção como eficaz, realista, adequada e pertinente, despontando no 

sujeito a aquisição de novos conhecimentos e competências. Evidenciou-se por parte dos 

seniores a vontade de participar em mais projectos do género, por meio de programações 

diversificas, apelativas e de acordo com as suas expectativas, visitando Museus de Arte, 

interagindo com artistas, visualizando e dialogando com Obras de Arte em sala de “aula” 

e participando em actividades práticas que apelem as inteligências, a sabedoria, o 

pensamento criativo e as experiências e saberes individuais, actividades, essas 

concretizadas com o núcleo.  

Par que se possa prosseguir esta investigação e pela constatação dos resultados 

obtidos, nasce a vontade de conceber mais projectos e ofertas educativas artísticas com e 

para públicos seniores, através de múltiplos espaços que contemplem contextos distintos 

de aprendizagem, que lhes permita participar activamente no espaço cultural e na arte 

produzida, promovendo simultaneamente a sua auto-realização, valorização e 

desenvolvimento pessoal. Dado que esta etapa da vida contempla-se dentro do processo 

colectivo do indivíduo, é imprescindível criar mais espaços voltados para a 3ª idade, com 

técnicos especializados, profissionais competentes nas várias áreas e âmbitos de 

intervenção, que preparem métodos e disponibilizem tempo para a programação e 

concretização dos diferentes domínios de conhecimento dirigidos ao público-alvo.  

Como orientação futura, fica ainda o registo de uma intenção de criação de 

itinerários de educação artística intergeracionais, ideia que germinou e esteve presente 

nesta dissertação, contudo a sua não concepção deveu-se à limitação temporal do 

projecto. Este objectivo pretende realçar a ideia da necessidade vital de transmissão de 

conhecimentos de geração em geração, de modo dinâmico, flexível, activo e criativo. 

Deste modo, após a concretização das propostas realizadas com os seniores, redefiniam-

se papéis e responsabilidades, em que estes teriam a oportunidade, de em espaços de 

educação não formal, se tornarem comunicadores dos conhecimentos adquiridos. Cada 

sujeito é portador de diferentes expressões, requisitos, saberes, experiências, contextos, 

histórias de vida pessoais, valores, crenças e competências individuais que podem e 

devem ser articulados e integrados de modo a valorizar-se o seu património imaterial e do 
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mesmo modo atenuar factores de exclusão social. Propõe-se que os professores, 

educadores sociais, artistas e animadores criem desafios, estímulos e projectos criativos, 

significativos e motivadores onde possam trabalhar a individualidade de cada um, bem 

como o trabalho e cooperação do grupo num sistema de aprendizagem por descoberta. 

Assim, pela utilização de diferentes espaços dinamizados para e com seniores, seriam 

criados itinerários de educação artística dirigidos aos mais jovens em que veiculariam 

diferentes experiências e saberes intergeracionais, importantes no desenvolvimento do 

sujeito. Os seniores munidos de “ferramentas” a serem aplicadas e desenvolvidas em 

actividades com grupos jovens partilhariam experiências e saberes intrínsecos. Num 

processo aberto e multiplicável em lugares físicos diversos, os programas estendiam-se 

em cada vez mais núcleos seniores, que em sintonia agendariam uma programação 

compatível e aliciante. A proposta aspira minimizar estereótipos negativos relacionados 

com os mais idosos, permitindo uma maior solidariedade entre gerações, educando os 

mais jovens para um maior respeito e apreço do seu valor.  

Apesar de ainda persistirem muitas barreiras neste domínio a vontade de continuar 

a trabalhar nas várias áreas de intervenção educativa para seniores deve persistir através 

do estabelecimento de cada vez mais parcerias e cooperações, concebendo alternativas 

ocupacionais múltiplas, facultando-lhes novas redescobertas, redefinições e significados.  

Pela construção de novos projectos educacionais e artísticos é favorecida a 

substituição de uma concepção negativa por um conceito positivo, ressalvando-se a ideia 

do sénior activo, participativo e autónomo, apto à aquisição de novos conhecimentos sem 

qualquer tipo de impedimento. No âmbito desta realidade emergente e da promoção do 

papel das artes na educação de modo inclusivo, cooperativo e integrado, impulsiona-se 

mediante a aplicação de metodologias adequadas, intervenções socioeducativas, políticas 

de educação, professores e artistas competentes com formação especializada de qualidade 

e investigações disciplinares e interdisciplinares à sua participação cívica, cultural e 

artística, de modo a poderem (re) ocupar o seu assento na sociedade, de modo integrado e 

feliz.  
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É importante voltar a sublinhar que o envelhecimento é um processo que não se 

reveste unicamente de perdas e pré-conceitos negativos, mas também de ganhos 

adquiridos por uma maior longevidade a que se associa a noção de actividade e 

vitalidade. Segundo Fonseca deve-se “olhar para uma pessoa idosa simplesmente... 

como uma pessoa, com direitos e obrigações, com alegrias e angústias, com desejos e 

frustrações, enfim, exactamente como uma criança, um jovem ou um adulto, ou seja, 

como um ser humano que vive a sua condição existencial à semelhança de qualquer 

outro.” (Fonseca, 2006:33) 

Deste modo, de forma divertida, interessante e comprometida, a educação é uma 

estratégia chave que permite sub-rogar papéis antigos por novos, reconduzindo a vida do 

sujeito de forma positiva. Verifica-se que a educação artística e a sua expressão cultural 

suscitam o potencial criativo, o espírito crítico e inovação pela multiplicidade de 

actuações nas esferas da cognição e dos afectos nesta demanda incessante da auto-

realização e incrementação da qualidade de vida do sujeito idoso. 
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II 

 

Apêndice nº1 – Dados individuais do núcleo sénior  

Figura nº 23- Dados individuais dos elementos da amostra 

Nome  Data de 

Nascimento 

Idade Habilitações 

literárias 

Profissão 

Interesses, 

aptidões e 

saberes 

Estado 

civil  

Jestrudes da 

Conceição 

Camilo 

29-10-2 85 

Anos  

Não sabe ler 

nem escrever  

Doméstica  

Agricultura  

Solteira  

Maria da 

Conceição dos 

Santos Tavares 

Simões 

14-07-47 

 

63 

Anos 

2ª Classe  Doméstica 

(faz renda) 

Casada  

Maria Teresa 

Silva Vieira 

Neves 

25-05-51 59 

Anos 

4ª Classe  Doméstica 

Agricultura  

Casada  

Maria Albertina 

da Conceição 

Branquinho Vaz 

13-05-46 64 

Anos 

4ª Classe  Costureira 

Comerciante  

Casada  

António Daniel 

Marques Vaz 

29-06-42 68 

Anos 

4ª Classe  Despenseiro da 

marinha grande  

Agricultura 

Casado  

Margarida da 

Conceição 

Camilo 

Gonçalves 

02-08-39 71 

Anos 

4ª Classe  Costureira  Casada  

Herculano 

Alberto 

Gonçalves  

09-04-39 71 

Anos 

4ª Classe  Motorista 

Agricultura  

Casado  

Maria Beatriz 

Ferreira 

Belchior Ribeiro 

30-04-46 64 

Anos 

4ª Classe  Doméstica 

Comercio 

Casada 



 

 

III 

de Oliveira Jardinagem 

Carlos Dionísio 

da Nazaré 

Lourenço 

07-02-39 71 

Anos 

4ª Classe  Agricultura 

Empregado de 

balcão  

Casado  

Henriqueta Mª 

Lourenço 

Correia dos 

Santos 

25-08-44 66 

Anos  

4ª Classe  Caixa de 

supermercado  

(faz rendas e 

bordados) 

Casada 

Lexina Pereira 

de Sousa 

Marcos 

28-08-36 74 

Anos  

4ª Classe  Bordador 

Agricultura 

 

Casada  

Henriqueta 

Pedro Martins  

11-09-32 78 

Anos  

Não sabe ler 

nem escrever  

Doméstica 

Agricultura  

(faz renda) 

Viúva  

Maria da Nazaré 

Galantinho 

Marcos 

04-05-32 78 

Anos  

4ª Classe  Empregada de 

escritório  

Solteira  

Manuela Maria 

Moura Santos 

Lourenço 

19-10-41 69 

Anos  

4ª Classe Empregada de 

balcão  

(faz renda) 

Casada  

Maria da Graça 

Tomé Francisco 

Martins 

18-05-53 57 

Anos  

4ª Classe  Doméstica 

Agricultura  

Casada  

Maria Albertina 

Carvalho 

Amado 

08-09-35 75 

Anos  

3ª Classe  Agricultura 

Doméstica 

(faz renda) 

Viúva  

Henrique 

Manual dos 

Santos 

06-03-38 72 

Anos  

4ª Classe  Empregado de 

escritório  

Agricultura  

Casado  



 

 

IV 

Graziela 

Henriques 

Martins Alves 

22-07-30 80 

Anos  

4ª Classe  Costureira  Viúva  

Gloria dos 

Santos Tavares 

 

29-09-43 

67 

Anos  

3ª Classe  Vendedora de 

fruta  

(faz rendas) 

Viúva  

Maria Claudina 

de Almeida 

Gaspar 

16-11-53 57 

Anos  

3ª Classe Doméstica Solteira  

Maria Gertrudes 

Filipe Ferreira 

Coelho 

20-08-48 62 

Anos  

4ª Classe Agricultura  

Doméstica 

(faz renda) 

Casada  

Virgínia Ferreira 28-11-30 80 

Anos  

Não sabe ler 

nem escrever  

Agricultura  

Adega 

cooperativa 

(faz renda) 

Viúva  

Maria Gabriela 

Tomé Patrocínio 

Correia 

31-07-52 58 

Anos  

4ª Classe  Doméstica 

(faz rendas) 

Casada  

Maria Alice 

T.M. Jesus  

 

 

11-04-38 72 

Anos  

4ª Classe  Escriturária  

(faz renda e 

Arraiolos)  

Viúva  

 

Rosário Martins  

 

22-02-51 57 

Anos 

2ª Classe Doméstica Viúva  

Herculano Silva  02- 10- 27 83 

Anos  

4ª Classe  Pintura Viúvo  
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Apêndice nº 2- Obras de Arte seleccionadas  

Figura nº 24- Selecção das Obras de Arte Contemporâneas 
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Cal Lane

 

Christo e Jeanne-Claude
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http://brendonbouzard.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/surrounded-islands-by-christo-jeanne-claude.jpg

 
 

http://www.taschen.com/media/images/480/default_ce_christo_wrapped_trees_print_0805191036_id_152802.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/_d40JN4Zm4U0/RxJJWoTLWtI/AAAAAAAAABY/W7TzX4qMERI/s1600-h/christo+e+jeanne-claude.bmp
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Robert Morris
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Eva Hesse

http://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/archive/images/580.1700.jpg

 
 

El Anatsui

http://feltworks.files.wordpress.com/2009/05/el-anatsui01a.jpg

 

 

http://www.universes-in-universe.de/specials/africa-remix/anatsui/english.htm

 

Joana Vasconcelos

http://farm3.static.flickr.com/2174/2506109051_2660ae99f3.jpg
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Michelangelo pistoletto

http://blogdofavre.ig.com.br/wp-content/uploads/2008/03/pistol etto_1.jpg

 

obras exibidas no arco de Madrid nas edições de 2006 e 2008.
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obras exibidas no arco de Madrid nas edições de 
2006 e 2008.

 

obras exibidas no arco de Madrid nas edições de 2006 e 2008.

 
obras exibidas no arco de Madrid nas edições de 
2006 e 2008.

 
 
 

Yulia brodskaya

http://aftm.files.wordpress.com/2009/10/yuliabye.jpg
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Lúcia David
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Figura nº 25- Selecção das Obras Land Art 
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Apêndice nº 3 – Resultado da aplicação dos exercícios de agilização do pensamento 

criativo 

Figura nº 26- Resultado do exercício nº1 da agilização do pensamento criativo  

Resultados dos exercícios de agilização do pensamento criativo  

Exercício 

nº1: 

“Suprimir as 

cadeiras e a 

vontade de 

se sentar” 

Conclusões do grupo 1: 

“Para já seria muito estranhos nós não termos maneira de nos sentarmos.”  

“Os transportes seriam vários por exemplo, trotineta, à pé ou skate.” 

“As nossas necessidades fisiológicas seriam feitas de pé.”  

“Já a comida seria feita e comida de pé, tal como hoje se faz nas festas.”  

“Nos estádios de futebol não haveria tantos problemas pois não podiam mandar as ditas 

cadeiras uns aos outros.” 

“Faríamos como as galinhas que dormem em pé.” 

Conclusões grupo 2: 

“Na escola ficaríamos de pé á volta de uma mesa ou secretária.” 

“Para dormir teria de ser deitado, assim descansávamos.” 

“Para comer teria de ser de pé ou encostados.” 

“Para descansar ainda melhor apoiávamos os cotovelos em cima da mesa.” 

“Também podíamos descansar encostados a uma parede ou deitados.” 

“Numa viagem de comboio não havendo cadeiras encostávamo-nos a um dos lados.” 

“Para andar podíamos ir em pé numa carroça.” 

“Deslocávamo-nos de trotineta.”  

“Para trabalhar teríamos de inventar ferramentas adequadas a posição do corpo.” 

“Também podíamos nos deslocar de skate ou patins.”  

Conclusões grupo 3: 

“Encostávamo-nos uns aos outros, deitávamo-nos, ajoelhávamo-nos.”  

“Ficávamos acachapados, agarrados de mãos dadas.” 

“Nadávamos, Fazíamos o pino.” 

“Enfiávamo-nos num buraco.” 
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“Fazíamos a espargata.” 

“Abraçávamo-nos.” 

“Pendurávamo-nos com corda pelos sovacos.” 

“Balançar, boiar, com as mãos agarradas a uma barra, saltar, dançar, flutuar.” 

 

Figura nº 27- Resultado do exercício nº2 da agilização do pensamento criativo  

Resultados dos exercícios de agilização do pensamento criativo  

Exercício 

nº2: 

Cenários 

futuristas: 

“O que se 

passaria se 

todos 

fossemos 

surdos?” 

Conclusões do grupo 1: 

“Comunicávamos pela Internet, com língua gestual e por sinais e através do toque.” 

“Andávamos pela casa para expressar aquilo que queríamos comunicar aos outros.” 

“Teríamos de ter o sentido da visão muito mais desenvolvido, tal como o tacto e cheiro.” 

Conclusões grupo 2: 

 “Comunicávamos por gestos, por meio da escrita.” 

“Para conduzir não havendo a buzina, fazíamos sinais de luzes.”  

Conclusões grupo 3: 

“Falávamos por gestos, por cartas e sinais de fumo.” 

“Não havia campainhas, a televisão era por gestos.” 

“Chamávamos as pessoas por “apalpão”, por cordão, por luzes.” 

 

Figura nº 28- Resultado do exercício nº3 da agilização do pensamento criativo  

Resultados dos exercícios de agilização do pensamento criativo  

Exercício 

nº3: 

“Descrever o 

elemento vaso 

a alguém que 

vem de outro 

planeta.” 

Conclusões do grupo 1: 

“ O vaso é uma figura geométrica com diversos ângulos e feitios, feito dos mais diversos 

materiais como a madeira, pedra, terra, terracota, ferro, vidro e plástico.” 

“Tem muitas utilidades como para plantar flores, para ornamentos… São cheios de terra, 

esterco, para semear sementes que depois fossem dar origem a alimentos como a salsa, 

coentros e outras coisas.” 

“Como nos não sabemos a língua dos E.T.s teríamos que explicar por gestos.”  

Conclusões grupo 2: 

“Como explicar a um extraterrestre, o que é um vaso e para que serve? Fazíamos um gesto 

do formato do vaso, depois com pauzinhos espetávamos na terra do vaso, ou apanhando 
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flores colocávamos também na terra do vaso. Insistíamos até ele perceber.  

Mas digo, se me aparecesse um tipo desses fugiria dele a sete pés e não lhe explicava 

nada.”  

Conclusões grupo 3: 

“Um vaso é feito de cimento, pedra, plástico, barro para por flores, sementes que são 

coisas para germinar e com a terra crescer.  

Como é que isto se chama na tua terra? Já sei, é uma geringonça!” 

Figura nº 29- Resultado do exercício nº4 da agilização do pensamento criativo  

 Resultados dos exercícios de agilização do pensamento criativo  

Exercício 

nº4: “O que 

se pode fazer 

com um 

regador?” 

Conclusões do grupo 1: 

“Para ornamentação com flores.” 

“Para regar os vasos com flores e as hortas.” 

“Para o meu gato dormir a sesta.” 

“O regador tem duas formas de regar, uma com o ralo e outra sem o ralo.” 

“O regador pode ser feito em plástico, em folha, em alumínio.”  

“O regador se for de zinco, depois de inutilizável serve para destemperar ácido”. 

“Apesar de tudo serve de Obra de Arte.” 

“Também serve de duche na classe pobre.” 

“Na minha casa serve para aproveitar para regar as minhas plantas.” 

Conclusões grupo 2: 

 “O regador serve para regar jardins e horta e para dar água aos animais.” 

“Serve para dar banho ao marido.” 

“Ornamentar o jardim, meter flores dentro.” 

“Para lavar o chão.” 

“Para dar banho ao cão.” 

“Para transportar água para os banhos, quando não se tem água da companhia.” 

“Para apagar o fogo, para apagar o pó.” 

“É feito de plástico, cobre e zinco.” 

Verso: “Água leva o regador, água leva o regador, enquanto leva, e não leva, vou falar com 

o meu amor.” 
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Figura nº 30- Resultado do exercício nº5 da agilização do pensamento criativo  

Resultados dos exercícios de agilização do pensamento criativo  

Exercício 

nº5: 

“Aumentar, 

diminuir, 

combinar, 

inverter, 

modificar e 

sensualizar o 

objecto 

regador.” 

Conclusões do grupo 1: 

“Aumentar o volume e fazer dele uma Obra de Arte para expor numa rotunda.” 

“Fazer dele um púcaro para nos matar a sede.  

“Também serve de porta-chaves.” 

“Diminuindo pode-se fazer um par de brincos.” 

“Em vidro cristal, com flores bonitas numa sala.” 

“Tirando o regador, no mesmo sítio da sala, pode-se por um jarro também com flores.” 

“Na casa de banho, inverter para chuveiro.” 

“Modificar para cozinhar para fazer comida para os animais, e até para nós, se não houver 

outra vasilha.” 

“Também serve para tambor, dando-lhes pancadas com jeito.” 

“Para vista também se pode pintar vários desenhos, conforme o gosto.” 

“Também posso fazer-lhe um vestido vistoso.” 

Conclusões grupo 2: 

 “Podemos aumentar o regador para levar mais líquidos, ao seja para dar água aos animais 

de grande porte.” 

“Ao aumentar podemos fazer um carro para o Carnaval.” 

“Ao diminuir, tirar o ralo, cortar pelo meio e fazer de vaso. Se for de Zinco, tirar o arco e 

com gancheta fazer rodas, e assim fazer-se uma panela ou um dedal.” 

“Combinar com cântaro ou caneco.” 

“O ralo pode fazer de enxofradeira.” 

“Pode-se mudar de sítio, pode ser utilizado por qualquer pessoa.” 

“Também pode ser pintado e fazer flores no próprio regador.” 
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Figura nº 31- Resultado do exercício nº6 da agilização do pensamento criativo  

Resultados dos exercícios de agilização do pensamento criativo                                      

Exercício 

nº6:  

“Aplicação da 

filosofia dos 

porquês aos 

conceito 

guarda-chuva” 

Conclusões do grupo 1: 

“Substituir o pano por renda”; 

“Combinar o chapéu-de-sol de praia”; 

“Dar outro uso tornando-o numa árvore de natal”; 

“Eliminar de forma a fazer um candeeiro”; 

“Reorganizar virando o chapéu ao contrário para apanhar azeitonas”; 

“Torna-lo num candeeiro de madeira”, 

“Transforma-lo numa colher de pau”; 

“Transforma-lo numa panela de inox”; 

“Num banco de plástico”; 

“Num guarda-sol de pano”. 

Conclusões grupo 2: 

 “Transforma-lo numa capa”; 

“Transforma-lo numa bengala”; 

“Num chapéu-de-chuva para o sol”; 

“Dar outro uso, virando-o ao contrário para apanhar azeitonas”; 

“Após apanhar azeitonas, fecha-lo e transportar o conteúdo”. 
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Apêndice 4- Opiniões dos seniores acerca das actividades desenvolvidas  

Figura nº 32- Opiniões dos seniores acerca da amostragem das Obras de Arte 

Registo de opiniões dos seniores 

 

Unidade de contexto Categoria Frequência 

G. T.: “Gostei das imagens” “(…) gostei” Satisfação 1 

H.S:”Vi coisas  novas que não sabia ser Obras 

de Arte” 

“(…) coisas novas” Aprendizagem 1 

G.M.: “Gostei muito dos trabalhos da artista 

Joana Vasconcelos e daquela que trabalhava 

no ferro..” 

“Gostei muito (…)” 

“(…) dos trabalhos 

da ….” 

Satisfação 

Apreciação 

positiva 

1 

1 

C.L.: “Gostei. Prendemos e vimos coisas 

novas” 

“Gostei” 

“Aprendemos e 

vimos coisas novas” 

Satisfação 

Aprendizagem 

1 

1 

M.L.: “Existem coisas que não se percebem 

muito bem, mas com uma explicação 

compreendemos melhor.” 

“(…) com uma 

explicação 

compreendemos (…) 

Aprendizagem 1 

A: Foi interessante ver que muitos materiais 

são usados por nos.  

“Foi interessante ver 

(…)” 

Apreciação 

positiva 

1 

H.S.: “Alguns dos trabalhos são admiráveis, 

como aqueles edifícios cobertos de tecido.” 

“(…) são admiráveis 

(…)” 

Apreciação 

positiva 

1 

H.S.: Gostei de ver estas imagens. Foram 

coisas que nunca tinha visto. Ainda para mais 

fiquei muito satisfeita em saber que vinha cá 

uma artista.” 

“Gostei (…)” 

“(…) coisas que 

nunca tinha visto 

(…)” 

“(…)muito satisfeita 

(…)” 

Satisfação 

Aprendizagem 

 

 

Satisfação 

1 

1 

 

 

1 

B.: Apesar de algumas obras serem muito 

simples, só com terra ou madeira, compreendi 

o porque de serem feitas.” 

“(…) compreendi o 

porque (…)” 

Aprendizagem  1 

M.L.: Gostei de ver. Nunca tinha visto nada 

assim. Nem sabia que existia.”  

“Gostei de ver” 

“Nunca tinha visto 

nada assim” 

Apreciação 

positiva 

Aprendizagem 

1 

 

1 

A.: “Gostei” “Gostei” Satisfação 1 



 

 

XXI 

G.: “Gostava de continuar a ver mais coisas” “Gostava de 

continuar a ver mais 

coisas” 

Perspectiva de 

futuro  

1 

M.: “Gostei. Foi bom. Todos falaram sobre as 

imagens que estávamos a ver. Não 

conhecíamos nada, mas conseguimos 

compreender algumas coisas.” 

“Gostei” 

“(…)conseguimos 

compreender 

algumas coisas” 

Satisfação 

Aprendizagem 

1 

1 

T.: “Gostei. Não sei dizer porquê, mas 

gostei.” 

“Gostei” Satisfação 1 

H.P.: “Gostava de ter mais “aulas” assim” “(…) de ter mais 

(…)” 

Perspectiva de 

futuro 

1 

H.S.: Vi coisas que nunca tinha visto. Gostei.  “(…) que nunca tinha 

visto” 

“Gostei” 

Aprendizagem 

Satisfação 

1 

1 

G.T: Não conhecia, gostei de ver coisas 

novas. Temos que ver sempre coisas novas.” 

“(…) gostei de ver 

coisas novas” 

“Temos que ver 

coisas novas” 

Apreciação 

positiva 

Perspectiva de 

futuro 

1 

 

1 

G.T: Gostava de ver mais trabalhos, de mais 

artistas” 

“(…) de ver mais 

trabalhos(…)” 

Perspectiva de 

futuro  

1 

 

Figura nº 33- Opiniões dos seniores acerca da visita à exposição da artista Joana Vasconcelos 

Registo de opiniões dos seniores Unidade de contexto Categoria Frequência 

G.T: “De todas as saídas que fizemos esta foi 

de longe a melhor.” 

“(…) foi de longe a 

melhor” 

Satisfação 1 

H.S: “Nunca pensei que isto fosse assim, 

realmente foi muito, muito bom.” 

“(…) foi muito, muito 

bom.” 

satisfação 1 

G.M: “Adorei, adorei.” “Adorei, adorei.” Satisfação 1 

C.L: “Além da exposição e das Obras de 

Arte, gostei muito de ver o edifício, nunca cá 

tinha entrado.” 

“ (…) gostei muito de 

ver o edifício (…)” 

Satisfação 1 

M.L: “É admirável todo este trabalho.” “É admirável (…)” Apreciação + 1 

A: “A artista precisa de ter muitas ideias, é “ (…) precisa de ter Apreciação + 1 
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preciso pensar de forma séria para o 

conseguir.” 

muitas ideias (…)” 

“(…)preciso pensar de 

forma séria para o 

conseguir.” 

 

Aprendizagem 

 

1 

H.S: “São ideias fantásticas, e o trabalho que 

deu a fazer…” 

“São ideias fantásticas 

(…)” 

“(…)o trabalho que deu 

a fazer…” 

Apreciação + 

 

Apreciação + 

 

1 

 

1 

H.S: “Foi uma maravilha, gostei muito, são 

coisas que não se vê todos os dias.”; “Parece 

coisas simples, mas muito bonitas de se ver.”; 

“Gostei muito de tudo o que lá vi.” 

“Foi uma maravilha, 

gostei muito (…)” 

“Parece coisas simples, 

mas muito bonitas de 

se ver.” 

“Gostei muito de tudo 

(…)” 

Satisfação 

 

Apreciação + 

 

 

Satisfação  

 

1 

 

1 

 

 

1 

C.L: “A Joana V. ta a fazer mais um trabalho, 

parece que é sobre carros…”; “Devíamos ver 

mais coisas, mais museus, mais 

conhecimentos!” 

“Devíamos ver mais 

coisas, mais museus, 

mais conhecimentos!” 

Aprendizagem 1 

B: “Já lá tinha ido ao CCB ver a exposição do 

Berardo e gostei muito. Esta não cheguei a ir 

com muita pena” 

   

M: “Gostei de ir, nunca lá tinha ido”; “Já vi 

vários museus mas aquele não” 

“Gostei de ir (...)” Satisfação 1 

M.L: “Gostei muito dos trabalhos com as 

rendas, as malhas” 

“Gostei muito dos 

trabalhos (...)” 

Satisfação 1 

A: “ Gostei muito da exposição da Joana 

Vasconcelos”; “Gostei muito do sapato de 

tachos e dos corações”; “Devíamos ir mais 

“ Gostei muito da 

exposição (...)” 

“Devíamos ir mais 

Satisfação 

 

1 
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vezes, ver coisas para a “nossa cabeça 

trabalhar”” 

vezes (...)” 

“(...) ver coisas para a 

“nossa cabeça 

trabalhar”” 

Perspectiva de 

futuro 

Aprendizagem 

1 

 

1 

G: “Adorei, gostava de lá ir novamente”; 

“Gostei de ver” 

“Adorei(...)” 

“(...) gostava de lá ir 

novamente” 

“Gostei de ver” 

Satisfação 

Perspectiva de 

futuro 

Apreciação + 

1 

1 

 

1 

C: “Adorei, nunca tinha ido ver, tudo era 

muito bonito”;“Achei muita graça aos 

comprimidos, não tenho nada de mal a dizer, 

foi espectacular” 

 “Adorei (...)” 

“Achei muita graça 

(...)” 

“(...) foi espectacular” 

Satisfação 

Apreciação + 

 

Satisfação 

1 

1 

 

1 

M: “Adorei, adorei!” “Na sala com os 

corações, a sala das flores adorei” 

“Adorei, adorei!” Satisfação 1 

T: “Gostei muito, gostei de tudo, não sei 

explicar mas gostei” 

“Gostei muito, gostei 

de tudo (...)” 

Satisfação 1 

H.P: “Foi muito bonito, gostei muito” “Foi muito bonito (...)” 

“(...) gostei muito” 

Apreciação + 

Satisfação 

1 

1 

H.S: “Gostei muito, dei muito valor aos 

trabalhos que lá vi” 

 “Gostei muito (...)” 

“ (...) dei muito valor 

aos trabalhos que lá vi” 

Satisfação 

Apreciação + 

1 

1 

G.T: “Adorei”;“Via na televisão mas ver lá 

dentro… fiquei encantada”; “adorei a pintura 

a carvão”; “temos que ir mais vezes” 

“Adorei” 

“ (...) fiquei encantada” 

“Temos que ir mais 

vezes” 

Satisfação 

Apreciação 

Perspectiva de 

futuro 

1 

1 

1 

G.T: “Gostei, muito, adorei!”; “Onde estava o 

coração, o candeeiro, achei muito, muito giro 

e engraçado”; “O trabalho da lavagem de 

“Gostei, muito, 

adorei!” 

Satisfação 

 

1 
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carros estava espectacular”; “Estava tudo um 

espectáculo.” 

“ (...) achei muito, 

muito giro e 

engraçado” 

“ (...) estava 

espectacular” 

Apreciação + 

 

Apreciação + 

1 

 

1 

 

Figura 34- Opiniões dos seniores acerca da actividade prática  

Registo de opiniões dos seniores Unidade de contexto Categoria Frequên

cia 

G.T: “Eu gostei imenso, foi uma experiência 

nova e aprendi muito com aquele pequeno 

quadro.”; “Achei muito interessante todo o 

trabalho que fizemos”; 

“ (...) gostei imenso 

(...) ” “ (...)foi uma 

experiência nova(...)” 

“(...) aprendi muito” 

“(...) muito interessante 

todo o trabalho que 

fizemos” 

Satisfação 

Novidade 

 

Aprendizagem 

 

Apreciação + 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

G.M: “Achei muito engraçado, gostei de 

colaborar, acho que se devia repetir” 

“(...) muito engraçado 

(...)”  

“(...)gostei de 

colaborar(...)” 

“(...) acho que se devia 

repetir” 

Apreciação + 

 

Cooperação 

Perspectiva de 

futuro 

1 

 

1 

1 

H.S: “Achei engraçado, gostei muito de fazer o 

meu trabalho” 

“Achei engraçado(...)” 

“(...) gostei muito” 

Apreciação + 

Satisfação 

1 

1 

H.P: “Gostei muito, foram todos muito 

simpáticos e a maneira de ensinar foi boa” 

 “Gostei muito(...)” 

“(...)foram todos muito 

simpáticos(...)” 

“(...) maneira de 

Satisfação 

Apreciação + 

 

1 

1 
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ensinar foi boa” Apreciação + 1 

T: “Gostei de fazer as actividades na escola” “Gostei (...)” Satisfação 1 

G.T: “Acho giro, cada um fez o que quis e 

estava tudo bem” 

“Acho giro(...)” 

“(…) estava tudo bem” 

Apreciação + 

Satisfação 

1 

1 

M: “Achei muito bom, gostei muito do 

trabalho”; “Gostava de fazer mais, devia ser 

mais vezes para aprender mais coisas” 

 “(...) muito bom(...)” 

“(...) gostei muito do 

trabalho” 

“Gostava de fazer 

mais(...)” 

“(...) devia ser mais 

vezes(...)” 

“(...)aprender mais 

coisas” 

Apreciação + 

Satisfação 

 

Perspectiva de 

futuro 

 

Perspectiva de 

futuro 

Aprendizagem  

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

A: “Achei muito engraçado, aprendemos novas 

coisas”;“Foi bom, aprendi muito” 

“Achei muito 

engraçado(...)” 

“(...) aprendemos novas 

coisas” 

“Foi bom (...)” 

“(...) aprendi muito” 

Apreciação + 

 

Aprendizagem 

 

Satisfação 

Aprendizagem 

1 

 

1 

 

1 

1 

G: “Gostei bastante” “Gostei (...)” Satisfação 1 

A: “Gostei muito, mas achei pouco tempo, 

devia ser mais tempo”; “Mas já ficamos com 

uma ideia e foi muito bom” 

“Gostei muito (...)” 

“(...) devia ser mais 

tempo” 

“(...) foi muito bom” 

Satisfação 

Perspectiva de 

futuro 

 

Apreciação + 

1 

 

 

1 
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M.L: “Gostei, acho interessantes estes 

trabalhos” 

“Gostei (...)” 

“(...) interessantes (...)” 

Satisfação 

Apreciação + 

1 

1 

 

M: “Achei bem fazermos estes trabalhos, gostei 

de fazer” 

“Achei bem (...)” 

“(...) gostei de fazer” 

Apreciação + 

Satisfação 

1 

1 

B:“Gostei do trabalho que fizemos e do 

resultado” 

“Gostei (...)” Satisfação 1 

 

C.L: “Gostei da forma como a Lúcia falou, 

como explicou, de ver os trabalhos dela” 

“Gostei (...)” 

“…como explicou… 

de ver os trabalhos 

dela”  

Satisfação 

Aprendizagem 

1 

1 

H.S: “Tudo o que se ensinou na escola foi bom, 

aprendi coisas que não sabia.” 

“(...) o que se ensinou 

(…) foi bom” 

“(...) aprendi coisas que 

não sabia.” 

Apreciação + 

 

Aprendizagem 

1 

 

1 
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Apêndice nº 5- Registo fotográfico dos exercícios de agilização do pensamento 

criativo (Fonte própria)  

 Figura nº 35- Resolução de exercício                                    Figura nº 36-  Resolução de exercício                                                                 

  

Figura nº 37- Resolução de exercício                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

XXVIII 

Apêndice nº 6 – Registo fotográfico da visita a exposição da Obra da artista Joana 

Vasconcelos (Fonte própria) 

Figura nº 38- Exposição Joana Vasconcelos                       Figura nº 39- Exposição Joana Vasconcelos                                                                 

  

Figura  nº 40- Exposição Joana Vasconcelos                      Figura nº 41- Exposição Joana Vasconcelos                                                                                                                                              

   

Figura nº 42- Exposição Joana V.       Figura nº 43- Exposição Joana V.     Figura nº 44- Exposição Joana V.                                                                                                                                                                       
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Apêndice nº 7- Registo fotográfico da Actividade plástica: um facto significativo da 

história de vida /”Linha de memória” (Fonte própria) 

Figura nº 45- Actividade prática                                            Figura nº 46- Actividade prática                                                                                                                       

 

Figura nº 47- Actividade prática            Figura nº 48- Actividade prática     Figura nº 49- Actividade prática                                                                                                                                                                                     

   

Figura nº 50- Actividade prática            Figura nº 51- Actividade prática         Figura nº 52- Actividade prática 
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Figura nº 53- Actividade prática                                                      Figura nº 54-  Actividade prática      

                                                                

 

                    Figura nº 55- Actividade prática         
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Apêndice nº 7.1- Obras realizadas pelos seniores na actividade dirigida pela Lúcia 

Dávid  

Figura nº 56- Trabalhos realizados com artista Lúcia David. (Fonte Própria) 

 

 

Nome do autor: Conceição Tavares  

 

Título da obra: “Uma pequena amostra da minha 

colecção” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

-Cola 

- Páginas de livros antigos 

- Fotocópias a preto e branco 

 

 

Nome do autor: Graça Martins 

 

Título da obra: “A viagem” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

- Cola 

-Paginas de livros antigos 

- Fotocópias a preto e branco 

- Verniz  

 

 

Nome do autor: Henrique Santos 

 

Título da obra: “A minha vida de soldado” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

- Cola 

-Paginas de livros antigos 

- Fotocópias a preto e branco 

- Verniz  

 

 

Nome do autor: Herculano Silva  

 

Título da obra: “O moinho da minha terra” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

- Cola 

-Paginas de livros antigos 

- Pincéis  

- Tinta acrílica  
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Nome do autor: António Vaz  

 

Título da obra: “Recordação da minha vida” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

- Cola 

- Fotocópias a cores 

- Tinta acrílica  

 

 

 

Nome do autor: Carlos Lourenço  

 

Título da obra: “1939 o amor 1945” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

- Cola 

- Páginas de jornal  

- Tinta acrílica  

 

 

 

Nome do autor: Álvaro Oliveira 

 

Título da obra: “O infinito” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

- Cola 

- Jornal  

 

 

 

Nome do autor: Lexina Marcos 

 

Título da obra: “Um sonho realizado” 

  

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

- Cola 

- Verniz 

- Fotocópias a cores 

- Bandeira  

 

 Nome do autor: Henriqueta Santos 

 

Título da obra: “Flores do meu jardim” 

  

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

- Cola 

- Tinta acrílica 
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- Fotocópias a cores 

 

 

 

Nome do autor: Gertrudes Coelho  

 

Título da obra: “Amor em ponto cruz” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

- Cola 

- Tinta acrílica 

- Rendas  

 

 

 

Nome do autor: Gloria Tavares  
 
Título da obra: “Um sonho de costureira” 
 
Ano: 2010 
 
Material utilizado: 
- Tela  
- Cola 
- Tinta acrílica 
- Tecidos  
- Linhas  

 

 

 

Nome do autor: Mª Alice de Jesus 

 

Título da obra: “recordar é viver” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela  

- Cola 

- Tinta acrílica  

- Rendas 

-Verniz  
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Nome do autor: Manuela Lourenço  

 

Título da obra: “O amor e a fé estão sempre 

presentes” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela 

- Cola 

- Ráfia 

- Tinta acrílica  

- Papel crepe 

- Imagem de santa 

- Pau de árvore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do autor: Gertrudes Camilo  

 

Título da obra: “Os meus azulejos”  

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela 

- Cola 

- Tinta acrílica 

- Rendas 

 

 

 

Nome do autor: Mª Teresa Teresa Neves  

 

Título da obra: “Rendas do meu enxoval”  

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela 

- Cola 

- Rendas 

- Linha 

 Nome do autor: Maria Albertina Vaz  
 
Título da obra: “Recordação” 
 
Ano: 2010 
 
Material utilizado: 
- Tela 
- Cola 
- Rendas  
-Linhas  
-Tinta acrílica  
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Nome do autor: Mimi 

 

Título da obra: “saudade” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela 

- Cola 

- Tinta acrílica 

- Verniz  

- Fotocópia  

 

Nome do autor: Henriqueta Pedro 

 

Título da obra: “A minha infância” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela 

- Cola 

-Fotocópias a cores 

- Verniz  

 

 

Nome do autor: Albertina Amado  

 

Título da obra: “Plantas medicinais” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela 

- Cola 

- Tinta acrílica  

- Verniz 

- Fotocópias  

- Lápis  
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Nome do autor: Graziela Martins  

 

Título da obra: “Primavera” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela 

- Cola 

- Renda  

- Tinta acrílica  

- Verniz  

 

Nome do autor: Margarida Gonçalves  
 
Título da obra: “A minha vida” 
 
Ano: 2010 
 
Material utilizado: 
- Tela 
- Cola 
- Renda  

- Fotocópia  

-Linhas  

 

Nome do autor: Gabriela Patrocínio  

 

Título da obra: “A minha igreja” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela 

- Cola 

 

 

 

Nome do autor: Mª Beatriz F.B.R. Oliveira  

 

Título da obra: “Amar e reciclar” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela 

- Cola 

- Papel maché 

- Tinta a óleo  
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Nome do autor: Virgínia Ferreira  

 

Título da obra: “Rendas da minha infância” 

 

Ano: 2010 

 

Material utilizado: 

- Tela 

- Cola 

- Rendas  

- lápis  
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Apêndice nº 7.2- Registo fotográfico: Exposição trabalhos desenvolvidos com 

artista Lúcia David pelos seniores nos “Paços Galeria Municipal” de Torres 

Vedras. (Fonte própria) 

Figura nº 57- Exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos seniores          

 

Figura nº 58- Exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos seniores               
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Figura nº 59- Exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos seniores                 

 

Figura nº 60- Exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos seniores                 
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Apêndice nº 8- Registo fotográfico da actividade plástica: desenvolvimento de 

trabalho Land Art e trabalho inspirado pela artista contemporânea Cal Lane. 

(Fonte própria) 

Figura nº 61- Actividade prática                             Figura nº 62-  Actividade prática                                                

  

Figura nº 63- Actividade prática               Figura nº 64-  Actividade prática                                                
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Figura nº 65- Actividade prática           Figura nº 66-  Actividade prática                                                  

  

Figura nº 67- Actividade prática          Figura nº 68- Actividade prática                                                  

  

Figura nº 69- Actividade prática                                       Figura nº 70- Actividade prática                                                                                                                                                                                               
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Figura nº 71- Actividade prática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Figura nº 72- Actividade prática                                                                                                                               

                                                                                     

Figura nº 73- Actividade prática                                                                                                                    Figura nº 74- Actividade prática                                                                                                                                          

  

Figura nº 75- Actividade prática  Figura nº 76- Actividade prática  Figura nº 77- Actividade prática                                                                              
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Figura nº 78- Actividade prática                                    Figura nº 79- Actividade prática                                                                  

  

Figura nº 80- Actividade prática                                   Figura nº 81- Actividade prática                                                                  

  

Figura nº 82- Actividade prática                                 Figura nº 83- Actividade prática                                                                                               
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