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Resumo 

 

O presente projeto de intervenção tem como temática, “A importância da 

aquisição de novas aprendizagens na terceira idade e seu contributo para o 

envelhecimento bem-sucedido”.  

 O espaço escolhido para o estudo foi a Associação Saberes e 

Aprendizagens Beja Sénior que conta com um número de 170 alunos inscritos 

no ano letivo de 2012/2013. 

 Trata-se de um estudo qualitativo de caso ou análise intensiva, uma vez 

que cinge-se a uma amostra de dez alunos que frequentam a referida 

instituição. 

 A metodologia escolhida foi o recurso a entrevistas semi-diretivas 

tratando-se de uma amostra não probabilística por conveniência.  

 Após a análise de dados considerou-se pertinente sugerir uma proposta 

de intervenção que melhorasse a qualidade de vida dos alunos que frequentam 

a SABS.  

 

 

 

Palavras-Chave: Envelhecimento bem-sucedido; Qualidade de vida e 

Aprendizagens na terceira idade 
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Abstract 

 

This intervention project has as its theme, "The importance of acquiring 

new learning in old age and its contribution to successful aging." 

The space chosen for the study was the Knowledge and Learning Association 

Senior Beja that has a number of 170 students enrolled in the academic year 

2012/2013. 

This is a qualitative case study or intensive analysis, since is confined to 

a sample of ten students attending that institution. 

The methodology chosen was the use of semi-directive in the case of a non-

probability sample of convenience. 

After the data analysis was considered appropriate to suggest a proposal 

for intervention that improves the quality of life of students attending the SABS. 
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Envelhecer a aprender 

 
A minha janela é grande 

E, por ela, posso olhar 

O sol, que os raios expande, 

E, à noite, o branco luar… 

 

Pelas nove da manhã, 

Gente que eu vejo passar 

Caminhando, com afã, 

Pois, tarde, não quer chegar, 

Lá vai p’rá Universidade 

Conversar e conviver, 

Que a alma não tem idade 

E, em franca fraternidade, 

É sempre bom aprender, 

Seja História, Alemão, 

Espanhol ou Inglês, 

Pintura, encadernação, 

Rendas, bordados ou, então, 

Ginástica … Yoga …talvez… 

Saberes, algures, a par, 

D’outros que não quer esquecer 

E procura fixar 

Tentando não os perder!... 

E as novas aprendizagens 

São os desafios, à mão, 

P’ra quem já não tem janela, 

P’ra quem vive em solidão 

Ou para quem necessita 

De ter a mente em ação!... 

 

 



Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

A importância da aquisição de novas aprendizagens na terceira idade e seu contributo 

para o envelhecimento bem-sucedido 
8 

Diz o povo, com razão, 

Que se deve “aprender”, 

Com vontade e decisão, 

Toda a vida, “até morrer”! 

Por tal contributo, o Tempo 

Pouco consegue vencer, 

Perante o envelhecimento, 

Quem teima, à força, em viver!... 

 

Maria de Fátima Mendonça1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Poetisa popular nasceu a 13 de Outubro de 1944, reside em Lisboa é Professora de 1º Ciclo 

e voluntária na Academia da nossa Senhora da Conceição dos Olivais. 
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Introdução 

 

O presente Projeto de Intervenção enquadra-se no âmbito do Mestrado 

em Psicogerontologia Comunitária, lecionado na Escola Superior de Educação 

de Beja e tem como orientadora pedagógica Professora Doutora Adelaide 

Malaínho docente no Instituto Politécnico de Beja e como coordenadora do 

Mestrado Professora Doutora Maria Cristina Faria.  

O tema da investigação é A importância da aquisição de novas 

aprendizagens na terceira idade e seu contributo para o envelhecimento bem-

sucedido.  

 

O objetivo geral da presente investigação é compreender em que 

medida a aquisição de novas aprendizagens na terceira idade poderá contribuir 

para o envelhecimento bem-sucedido.  

 

Tendo como objetivos específicos: 

-Compreender o fenómeno do envelhecimento nas suas diversas 

componentes; 

- Definir Envelhecimento bem-sucedido; 

-Entender a importância da aquisição de novas aprendizagens na 

terceira idade; 

-Conhecer e caraterizar a SABS; 

 

Tendo como cenário a Universidade Sénior de Beja recentemente 

designada por SABS - Associação Saberes e Aprendizagens Beja Sénior, que 

é onde vai incidir o estudo. Uma vez que desde sempre a investigadora teve 

interesse em conhecer o trabalho que é feito na referida instituição e 

compreender em que medida o trabalho desempenhado vai de encontro aos 

interesses e necessidades dos alunos que a frequentam. 

De forma a compreender como a aquisição de novas aprendizagens na 

terceira idade poderá conduzir ao envelhecimento bem-sucedido, formulou-se a 
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seguinte pergunta de partida, Em que medida a aquisição de novas 

aprendizagens na terceira idade poderá conduzir ao envelhecimento bem-

sucedido?  

Sendo esta o primeiro fio condutor que norteou todo o processo de 

investigação, neste sentido optou-se por realizar dez entrevistas semi-diretivas 

aos alunos que frequentam a SABS (Apêndice I) e uma entrevista exploratória 

à coordenadora da SABS (Apêndice II) com o intuito de aprofundar informação 

acerca da referida instituição. 

 

A escolha do tema deveu-se sobretudo a três razões: 

 

- A primeira razão deve-se ao facto da Investigadora frequentar um 

Mestrado em Psicogerontologia Comunitária, que requer uma intervenção com 

idosos, sendo preponderante que o tema se enquadre na área supracitada, 

dado que o envelhecimento populacional atualmente é considerado um 

fenómeno mundial, definido pelo aumento da proporção das pessoas idosas; 

 

- Em segundo lugar, desde sempre considerei de extrema importância o 

trabalho que é desenvolvido junto dos séniores e concretamente na SABS; 

 

- Por último, devido ao facto de a população idosa vir a crescer a um ritmo 

acelerado o que requer uma intervenção adequada por parte dos profissionais 

que trabalham na área, bem como da sociedade civil e como para tal é 

necessário munirmo-nos de instrumentos necessários que possibilitem essa 

mesma intervenção ajustada. Sendo de referir que se projeta na referida área 

uma possibilidade de poder exercer a minha atividade profissional, uma vez 

que a sociedade tem vindo a necessitar de profissionais que exerçam a sua 

intervenção junto desta franja populacional. 

 

 Tendo em conta que a população idosa aumentou progressivamente nos 

últimos anos, torna-se necessário a criação de espaços que promovam a troca 

de experiências e aprendizagens e que fomentem o espírito de equipa, criando 

deste modo novas redes de sociabilidade. Sendo as Universidades Seniores 

um exemplo disso. 
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 Neste sentido, o presente estudo consolida-se num estudo de caso sobre a 

SABS que abriu portas no ano de 2007 e conta com um total de 170 alunos 

inscritos durante o ano letivo de 2012/2013.  

 

O presente projeto de intervenção divide-se em três grandes partes: 

 

Numa primeira parte designada por enquadramento teórico é feita uma 

revisão da literatura, aprofundam-se alguns conceitos como: Psicogerontologia 

Comunitária, sendo que o presente mestrado se insere nesta área é importante 

refletir que a população idosa tem vindo a aumentar é um facto inalterável, a 

Psicogerontologia Comunitária, sendo uma área inovadora, multidisciplinar e 

em clara expansão devido às necessidades suscitadas por uma população que 

se apresenta cada vez mais envelhecida. Uma vez que, a intervenção com as 

pessoas idosas requer uma compreensão do fenómeno do envelhecimento, 

bem como, a aquisição de competências específicas que nos permitam dotar 

de ferramentas necessárias para uma melhor intervenção com esta realidade. 

 

Neste sentido é preponderante definir o conceito Envelhecimento, nos seus 

vários aspetos, bem como o Envelhecimento bem-sucedido. Neste prisma 

aprofundaram-se os seguintes conceitos: Trajetórias de vida; Terceira Idade; 

Saúde Física e Saúde Mental; Qualidade de Vida e Bem-Estar; Vida pós 

Reforma e Aprendizagens na 3ª Idade. 

Tendo em conta que o presente projeto incide sobre a SABS tornou-se 

importante compreender o que são Universidades Séniores e como estas 

surgiram, bem como Modelos de funcionamento das Universidades Seniores. 

Sendo preponderante criar um ponto designado: As Universidades Seniores 

em Portugal que explica como estas surgiram em Portugal e por último qual o 

seu contributo para a qualidade de vida dos Seniores. 

 

 Em termos de revisão bibliográfica os autores mais utilizados foram: Ander-

Egg, Ana Alexandre Fernandes, Luís Jacob, Constança Paul, Isabel Guerra 

entre outos. 
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Numa segunda parte designada por enquadramento Metodológico, explica 

qual a metodologia utilizada para a recolha de dados, tratando-se de um estudo 

de caso mais direcionado para o qualitativo através do recurso a entrevistas 

semi-diretivas ou semi-estruturadas realizadas a dez alunos que frequentam a 

SABS, sendo uma amostra probabilística por conveniência. 

Posteriormente, definem-se os Instrumentos utilizados na Investigação, 

quais as técnicas utilizadas, definem-se o que são entrevistas semi-diretivas e 

definem-se as hipóteses explicativas.  

Seguidamente traça-se o plano de ação de acordo com as atividades que 

foram desenvolvidas ao longo de todo o processo, bem como os participantes 

envolvidos no processo, tal como os procedimentos que foram feitos. 

 

Numa terceira parte intitulada Estudo Empírico é feita a contextualização do 

projeto, uma vez que a Cidade de Beja foi o local onde se insere a SABS 

procedendo-se a uma caraterização da cidade bem como a História da SABS 

desde a sua génese até ao presente. 

Posteriormente passa-se ao Tratamento dos dados e análise dos 

resultados. 

 

 Segue-se a fase do Diagnóstico de acordo com alguns autores como Isabel 

Guerra, Idáñez e Ander-Egg que conforme a fase anterior que comtempla a 

análise e tratamento de dados recolhidos através da aplicação de entrevistas 

semi-diretivas traçam-se as potencialidades da SABS, tal como os aspetos 

negativos. 

  

Sucede-se a fase da verificação das hipóteses explicativas definidas à 

priori. Seguindo-se o ponto designado por atividades planeadas e realizadas 

que contempla o conjunto de atividades que foram planeadas e realizadas e 

definem-se os objetivos das mesmas.  

 

Por último traçar-se uma Proposta de Intervenção que se adeque as 

necessidades da população que envolve os seguintes pontos: Fundamentação 

de um projeto de intervenção e Sugestões para um projeto de intervenção.  
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I. Enquadramento Teórico/ Revisão da Literatura 
 

1. Psicogerontologia Comunitária 

 

Tendo em conta que o envelhecimento da população é um facto inalterável, 

a Psicogerontologia Comunitária, sendo uma área inovadora, multidisciplinar e 

em clara expansão devido às necessidades suscitadas por uma população que 

se apresenta cada vez mais envelhecida. 

Uma vez que, a intervenção com o geronte requer uma compreensão do 

fenómeno do envelhecimento, bem como a aquisição de competências 

específicas que nos permitam dotar de ferramentas necessárias para uma 

melhor intervenção com esta realidade. 

Neste contexto, a Psicogerontologia Comunitária reúne um conjunto de 

saberes e técnicas, que visam enriquecer os profissionais para a intervenção 

no envelhecimento normal e patológico. 

Tendo por base o dicionário de língua portuguesa (2003) Porto Editora, 

 

Psicologia é a ciência positiva dos factos psíquicos, quer estudados 

subjetivamente (factos da consciência), quer objetivamente; pode ser entendida 

como a aptidão para compreender os outros e a si mesmo. Sendo a psicologia 

social uma disciplina, intermediária entre a psicologia e a sociologia, que tem 

por objeto principal de estudo as interações dos indivíduos e dos grupos. 

 

Por sua vez, gerontologia significa, 

Estudo acerca da velhice ou das pessoas idosas. 

(Dicionário de Língua Portuguesa 2003,Porto Editora) 

 

Entende-se por gerontologia como a ciência que estuda o processo de 

envelhecimento, uma vez que se verifica um aumento progressivo do número 

de pessoas idosas tornou-se preponderante estudar esta ciência. Conforme 

referem os autores GOMES e FERREIRA (1990), 
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Com a evolução dos tempos, aumentando consideravelmente o nível médio da 

vida humana, houve a necessidade de um maior atendimento aos idosos, daí o 

surgimento de um ramo da gerontologia - a Gerontologia social (GOMES e 

FERREIRA,1990:6).  

 

As razões que contribuíram para o nascimento desta ciência, levou a 

que, vários profissionais trabalhassem afincadamente sobre o envelhecimento, 

de forma a darem respostas adequadas aos problemas que as pessoas idosas 

manifestam. Posto isto, 

  

A Gerontologia social vem crescendo rapidamente, assim como o número de 

profissionais integrados a ela. Sob a sua égide, encontramos assistentes 

sociais, enfermeiras, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas, advogados, 

arquitetos, enfim, qualquer especialista que possa ter a sua atividade 

relacionada com os problemas dos idosos. O facto é que a Gerontologia social 

congrega a todos, dando à atividade um sentido interprofissional (GOMES e 

FERREIRA, 1990: 6)  

 

Sendo esta uma ciência pode entender-se segundo os autores 

anteriormente citados como,  

 

Assim, cuida a Gerontologia social das leis que protegem os velhos, de suas 

internações, de seu relacionamento na sociedade, na família e mesmo entre si, 

estabelecendo programas de recreação, ocupação de tempo livre e até mesmo 

de aprendizado, como é o caso da Universidade de terceira idade (GOMES e 

FERREIRA, 1990:6). 

 

Tendo por base BERGER (1995) gerontologia, deriva do grego geros, 

gerontos (velhos) 

 

(...) designa o estudo do processo de envelhecimento sob todos os aspectos. 

Este termo utilizado pela primeira vez em 1901, engloba uma realidade muito 

complexa. A gerontologia abarca quatro aspectos aparentemente mais 

distintos: 
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1. Envelhecimento físico: Perda progressiva da capacidade do corpo para 

se renovar; 

2. Envelhecimento psicológico: Transformação dos processos sensoriais, 

perceptuais, cognitivos e da vida afectiva do individuo; 

3. Envelhecimento comportamental: Modificações pré-citadas enquadradas 

num determinado meio e reagrupando as aptidões, as expectativas, as 

motivações, a auto-imagem, os papeis sociais, personalidade e adaptação; 

4. Contexto social do envelhecimento: influência que o individuo e a 

sociedade exercem um sobre o outro. Este aspecto diz respeito à saúde, ao 

rendimento económico, ao trabalho, ao lazer, à família, etc. (BERGER, 

1995: 2). 

Pode dizer-se que estes quatro aspetos interagem simultaneamente na 

vida do individuo idoso, a gerontologia é uma ciência que estuda todos os 

aspetos relacionados com o processo de envelhecimento que é comum a todos 

os seres humanos que vão envelhecendo progressivamente. 

 

A gerontologia é, portanto, uma ciência bastante recente. Estuda a vivência 

dos homens e das mulheres que envelhecem e interessa-se tanto pelas 

pessoas saudáveis como doentes. É ainda uma ciência imprecisa cujo campo 

de investigação é imenso.Devido aos seus diferentes aspectos esta ciência 

toca todos os elementos da cultura e da vida do ser humano em sociedade 

(BERGER, 1995:2). 

 

A gerontologia é assim uma ciência multifacetada que estuda o 

envelhecimento à luz de várias disciplinas tais como filosofia, as ciências 

políticas, a psicologia, a sociologia e a história.  

Tendo por base BERGER esta ciência toca cada uma das disciplinas 

anteriormente referidas: 

 

Filosofia: A gerontologia trata não só da filosofia do envelhecimento mas 

também das percepções individuais relativamente à velhice. Para se poder 

cuidar de idosos é necessário ser-se capaz de os escutar e para isso é preciso 

ter-se consciência da sua própria concepção da velhice. 
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Ciências políticas: O aumento do número de idosos permitiu aumentar a 

gama de serviços a oferecer e responder de forma mais adequada às suas 

necessidades. Actualmente, as pessoas mais velhas representam uma força 

política importante que preocupa os governos de todos os países. 

 

Psicologia: A psicologia do envelhecimento é um domínio relativamente novo. 

Dantes os psicólogos consagravam-se sobretudo ao estudo da infância e da 

adolescência. O estudo dos comportamentos psicológicos dos idosos revela-se 

complexo mas prometedor e as preocupações actuais versam, sobretudo, o 

desenvolvimento contínuo do idoso. 

 

Sociologia: A gerontologia social debruça-se sobre diferentes aspectos do 

fenómeno do envelhecimento, como a influência da sociedade nos idosos, o 

seu comportamento social e o impacto do número de idosos nos sistemas 

sociais. Os estudos efectuados neste domínio são muito numerosos e muito 

reveladores. 

 

História: Esta disciplina ajuda-nos a compreender a origem e a evolução da 

gerontologia assim como tudo o que se relaciona com o envelhecimento. Por 

exemplo, sabe-se que nos povos primitivos os idosos eram pouco numerosos e 

a sua existência não causava problemas. Eles foram quase totalmente 

ignorados até 1600. Depois dessa data, a sociedade começou “oficialmente” a 

ocupar-se das pessoas de idade; foi-lhes mesmo reconhecido o “direito de 

mendigar”. Apenas por volta de 1950 a gerontologia, tal como é reconhecida 

hoje, tomou forma e apareceram as primeiras medidas politicas e sociais. 

Depois, esta disciplina não parou de se transformar. A população idosa 

representa actualmente um mercado e constitui um fenómeno social importante 

(BERGER,1995:2 e 3). 

 

Podemos dizer que a população idosa assume um peso considerável na 

nossa sociedade, e como tal é necessária a criação de políticas que fomentem 

o bem-estar desta população. Porém neste momento assiste-se a uma crise 

política e financeira que cada vez mais esquece os direitos dos idosos, pois o 

estado carece de recursos financeiros que possibilitem a criação de medidas 

que fomentem o envelhecimento com qualidade de vida. Hoje os idosos são 
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muitas vezes esquecidos, abandonados, morrem no domicílio e só passados 

alguns anos é que se dá conta que estão mortos na sua própria casa porque 

entretanto acumularam dívidas, de eletricidade, água, contribuições. Mas 

quando falamos em crise política financeira, embora não nos possamos limitar 

somente a estas duas vertentes, falamos também de uma crise de valores que 

vigora na nossa sociedade e que todos nós assistimos sem fazer 

absolutamente nada. 

Há que repensar nos direitos dos idosos no nosso país como franja 

populacional fragilizada, BERGER por sua vez refere alguns dos postulados 

tirados da abordagem de GUNTER e ESTES (em Zay) nos quais se apoiam os 

cuidados em gerontologia: 

 

- Os idosos representam um grupo heterogéneo com estilos de vida e 

necessidades variadas. 

- Os idosos devem ser livres de escolher como e onde querem viver. 

- A maior parte dos idosos é, em geral saudável. 

- A maioria dos idosos é membro activo da sociedade e deseja continuar a sê-

lo. 

- O potencial de uma pessoa não está ligado à sua idade cronológica. 

- As necessidades de saúde e as necessidades de serviços sociais variam 

muito entre os “jovens idosos” e os “velhos idosos” e também entre os homens 

idosos e as mulheres idosas. 

- A manutenção da autonomia da pessoa idosa está ligada a factores socio-

económicos e familiares que a serviços profissionais (BERGER, 1995:5). 

 

A partir destes princípios postulados pode-se dizer que a 

Psicogerontologia Comunitária exerce a sua intervenção com pessoas idosas 

de forma a saber potencializar as suas capacidades e faculdades no sentido de 

lhe proporcionar uma melhoria na qualidade de vida. 

A Psicogerontologia nasce de uma ligação entre as duas ciências 

(Psicologia + Gerontologia), tendo a psicologia a seu principal objetivo estudar 

as interações dos indivíduos e grupos a gerontologia é uma ciência que se 

debruça sobre as pessoas idosas e Comunitária, na medida que exerce a sua 

intervenção na comunidade, uma vez que, a população está a envelhecer 

constantemente é necessária uma intervenção adequada ao contexto social. 
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Citando Dellia Catullo Goldfarb2,  

 

A Psicogerontologia não é um recorte disciplinar dirigido a um grupo 

determinado de profissionais ou  pesquisadores. É um corpo de conhecimento 

que interessa a todos os profissionais da gerontologia, dirigido à construção de 

um novo saber verdadeiramente interdisciplinar. Todos aqueles que 

trabalhamos com envelhecimento e velhice, ou nos interessamos nos efeitos 

da longevidade, devemos conhecer os aspectos subjetivos deste processo, as 

modificações corporais  e os efeitos psíquicos do envelhecer, tanto quanto 

devemos conhecer, por exemplo, suas necessidades e demandas sociais, as 

leis que regem sua participação, protegem ou atacam seus direitos de 

cidadania ou os mecanismos que organizam sua atuação. Desde o campo 

“psi”, devemos conhecer tudo isto muito bem porque está relacionado com a 

construção histórica e permanente da subjetividade. 

Isto não significa que as intervenções não sejam específicas. O que define 

quem vai fazer uma determinada intervenção é sua formação básica. Um 

psicólogo poderá fazer uma psicoterapia; um assistente social a intervenção 

social necessária e um médico a intervenção médica. Mas, no momento de, por 

exemplo, pensar um projeto de Promoção da Saúde do Idoso, todos os 

profissionais envolvidos deverão ter uma visão do conjunto, da totalidade dos 

aspectos que intervêm nesta proposta. Eu diria que deverão ter um 

posicionamento “ideológico” sobre o objeto de sua intervenção. 

                                                             
2 Psicóloga e psicanalista com mestrado pela PUC-SP e doutorado em psicologia pela USP-

SP. Tem especialização em Gerontologia pela SBGG e FLACSO. Além de atuar numa clínica 

particular é consultora do PNUD, assessora em políticas públicas e criadora do curso 

“Psicogerontologia: fundamentos e perspetivas” na COGEAE/PUC-SP. É membro fundador da 

Rede Ibero-americana de Psicogerontologia e da Associação Nacional de Gerontologia. Como 

pesquisadora dedica-se principalmente aos temas: Alzheimer, depressão, cuidados e 

cuidadores, demências, acompanhamento terapêutico com idosos, psicanálise e 

envelhecimento, finitude, fragilidade, dependência, família e políticas públicas. Tem publicado 

os livros "Corpo, tempo e envelhecimento" e "Demências" pela editora Casa do Psicólogo, além 

de diversos artigos no Brasil e no exterior. Disponível in www.portaldoenvelhecimento.org.br/ 

(Acedido a 28 de Janeiro de 2013). 

 

http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/
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Todos os profissionais, desde suas diferentes “especialidades”, deverão ter 

uma multiplicidade de olhares em relação a estes sujeitos e seu processo 

integral de envelhecimento, mas nenhum deles poderá ser tão unificador e 

hegemônico, a ponto de apagar as diferenças. Só assim, sem a hegemonia de 

nenhuma das áreas sobre as outras, poderão se constituir verdadeiras equipes 

multiprofissionais  e interdisciplinares que através destes “múltiplos olhares 

sobre as múltiplas velhices” aumentará a possibilidade de  compreensão de 

qualquer fenómeno e facilitará a sua abordagem. 

 

Posto isto, pode-se dizer que a Psicogerontologia Comunitária é uma 

ciência relativamente nova, que pretende uma intervenção adequada com 

gerontes, e para tal é necessária uma intervenção multidisciplinar, ou seja 

pressupõe um trabalho de equipa entre os vários profissionais, pois só através 

de uma intervenção conjunta se consegue uma melhor compreensão da 

realidade sobre a qual se pretende intervir. 

 

1.1.Envelhecimento 

  

O envelhecimento demográfico é um facto irreversível nas sociedades 

modernas, mais do que uma realidade adquirida torna-se preponderante refletir 

sobre o impacto no que respeita ao envelhecimento demográfico das 

populações, onde compete ao Estado o papel de interventor criando assim 

politicas que confiram aos idosos uma maior qualidade de vida. 

Segundo FERNANDES (2001), 

  

A definição de políticas de velhice, a partir de uma formulação mais rigorosa e 

objectiva dos problemas do envelhecimento e da análise exaustiva da 

diversidade de realidades sociais, poderá proporcionar as correcções 

necessárias para que as futuras gerações de idosos possam vir a viver melhor 

do que as que as antecederam (FERNANDES, 2001: 39).  

  

 É ponto assente que o envelhecimento da população tem vindo a 

acentuar-se progressivamente causando constrangimentos na própria pirâmide 

etária, uma vez que esta deixou de ser triangular para apresentar uma imagem 
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invertida, marcada pelo estreitamento da base e crescimento do topo. Tal como 

refere a autora anteriormente citada, 

 

É do conhecimento geral que o envelhecimento das populações, que se 

processa já a um ritmo acelerado, mas também na base, com a redução dos 

mais novos (FERNANDES, 2001: 40). 

 

  Neste sentido, o envelhecimento pode ser estudado em duas 

perspetivas, a demográfica e a individual.  

O envelhecimento demográfico das populações verifica-se na maioria 

dos países desenvolvidos devido a diversos fatores, nomeadamente à 

diminuição da natalidade, fecundidade e mortalidade e ao aumento da 

esperança média de vida que se traduz por uma problemática, em que se fala 

em “Involução demográfica”, dado que não se verifica sustentabilidade na 

pirâmide etária.  

 

A tendência, que se tem manifestado de forma crescente, é para um 

desequilíbrio considerável entre as gerações, ou seja, o aumento dos mais 

velhos é relativamente empolado pela redução dos mais novos, contribuindo, 

desse modo, para o agravamento do desequilíbrio intergeracional 

(FERNANDES, 2001: 40). 

 

Pode dizer-se nesse prisma que passamos de um sistema demográfico 

tradicional para um sistema demográfico moderno, pautado pela diminuição da 

mortalidade e declínio da taxa de fecundidade, causando graves 

constrangimentos, uma vez, que a população em idade economicamente ativa 

não consegue suportar as despesas com os mais idosos, bem como as 

reformas.  

 

O envelhecimento demográfico causa uma grande pressão a nível financeiro 

nos estados devido ao aumento das despesas sociais e de saúde e com os 

encargos com as reformas (JACOB, 2012:50). 
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O envelhecimento individual corresponde às modificações biológicas e 

psicossociais que ocorrem com o passar dos anos. Perante as proporções que 

o envelhecimento populacional está a atingir, o principal desafio que se impõe 

hoje às sociedades consiste em permitir que as pessoas não só morram o mais 

tardiamente possível, como também desfrutem de uma velhice com qualidade 

de vida.  

O envelhecimento apresenta-se como um processo psicobiológico e 

pode ser entendido como todo o percurso pelo qual o indivíduo passa desde a 

sua conceção até à morte.  

Nesta ótica, 

 

Todos sabemos ser o envelhecimento um processo biológico básico, que, em 

cada individuo, evolui continuamente da concepção até a morte, sendo, 

portanto, um exemplo de obsolescência planificada, que assegura a morte do 

indivíduo para permitir a sobrevivência da espécie (GOMES e FERREIRA, 

1990:11).  

 

Neste contexto se tivermos em conta o envelhecimento do organismo 

humano verifica-se um declínio gradual de recursos biológicos e cognitivos. 

 

No que tange à Fisiologia do Envelhecimento, sabemos que à medida que o 

indivíduo envelhece, há um declínio na capacidade funcional dos diversos 

órgãos e tecidos relacionados sempre com o início de uma fase catabólica, que 

acompanha o processo de envelhecimento, facilitando o êxito letal. Este 

declínio seria acelerado por agressões estressógenas sofridas durante a vida, 

como por exemplo, traumas físicos e psicológicos, má nutrição, infecções, além 

de outras intercorrências verificadas no correr da existência (GOMES e 

FERREIRA, 1990: 13). 

 

Nesta perspetiva, são vários os autores que se debruçam sobre a 

envelhecimento / velhice apesar de ser difícil definir com precisão o termo, 

podemos dizer que este conceito não pode ser encarado com um sentido 

pejorativo não é uma doença ou incapacidade, antes pelo contrário significa a 

que se conseguiu atingir. O processo de envelhecimento pode ser entendido 
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como todo o percurso pelo qual o indivíduo passa desde a sua conceção até à 

morte.  

Segundo ROSA (1983) citado por DIAS e DUARTE (2005), diz-nos que 

a Velhice é entendida como um período de declínio caracterizado por dois 

aspetos: a senescência e a senilidade. 

 

A senescência é o período em que os declínios físicos e mentais são lentos e 

graduais, ocorrendo em alguns indivíduos na casa dos 50 e em outros, depois 

dos 60 anos. A senilidade refere-se à fase do envelhecer em que o declínio 

físico é mais acentuado e é acompanhado da desorganização mental (DIAS e 

DUARTE, 2005:2 cit. ROSA 1983). 

 

 O termo Envelhecimento assume um constrangimento ao nível 

demográfico na medida em que a percentagem de população economicamente 

ativa é inferior à percentagem de população inativa o que impossibilita a 

renovação da espécie, importa salientar que cada vez mais os casais casam 

mais tardiamente e tem menos filhos se nos reportarmos ao tempo dos nossos 

avós. 

 

Em sentido demográfico: o envelhecimento de uma população pode definir-se 

como o aumento da percentagem de pessoas idosas no total da população. 

Resulta da descida da fecundidade e do aumento da esperança média de vida. 

(Dicionário de Economia e Ciências Sociais, 2001, Porto Editora, Coordenação 

C.-D. ECHAUDEMAISON) 

 

No entanto, a visibilidade da velhice enquanto faixa etária prende-se 

com a profunda alteração demográfica dos últimos 40 anos e com as políticas 

sociais ligadas à reforma. Do ponto de vista demográfico, segundo dados do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) o envelhecimento da população 

portuguesa tem vindo a acentuar-se quer pela base da pirâmide etária, com a 

diminuição da população jovem, quer pelo topo com o incremento da 

população idosa. A pirâmide de idades deixou de ser triangular e apresenta um 

estreitamento na base, como resultado da baixa da fecundidade e um 
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alargamento no topo decorrente da maior longevidade, contribuindo para o 

agravamento do desequilíbrio intergeracional. 

Como tal, é necessário criar condições que permitam aos idosos 

satisfazerem as suas necessidades. Neste sentido, 

 

O envelhecimento torna-se um processo que é necessário estudar, em relação 

ao qual é necessário tomar opções e implementar serviços (PAÚL; 1997: 7).  

 

Pode entender-se como idoso, 

 

(…) aquele que tem muita idade (Dicionário de Língua Portuguesa,2003, 

Porto Editora). 

 

Assim, a velhice define-se sobretudo, em termos sociais, pelo limite de 

idade da reforma e associa-se a esta faixa etária uma imagem de 

incapacidade, improdutividade e dependência.  

Tendo um peso expressivo na atual composição demográfica e uma 

longevidade que lhe permite manter por mais tempo uma boa saúde física e 

mental levantam-se serias questões ligadas quer ao problema das despesas 

com as pensões de reforma e dos cuidados de saúde quer à forma como a 

sociedade atual trata os indivíduos mais velhos. Mais importante que a frieza 

dos números que suportam financeiramente uma grande parte da população 

reformada e da necessidade de inverter o crescimento das pensões com a 

manutenção dos cidadãos no mercado de trabalho por mais tempo, torna-se 

necessário combater as ideias pré-concebidas sobre o envelhecimento, a nível 

social, económico e cultural, que relegam os idosos para papéis secundários e 

discriminatórios. 

A velhice é assim entendida como ciclo de vida em que é possível a 

evolução psicossocial assentes nas situações de reintegração social, de 

atividades produtivas e de satisfação pessoal que podem garantir o 

abrandamento do ritmo a que o declínio físico e psíquico se faz podendo ser 

minimizado, através de contextos sociais e culturais que compensem a perda 

de recursos biológicos. 
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 Contudo, envelhecimento e velhice apesar de conceitos interligados não 

têm o mesmo significado. Na medida em que envelhecer é  

  

Sofrer os efeitos da passagem do tempo (…) amadurecer; adquirir 

experiência.” Ao passo que Velhice é entendida como “ idade avançada 

(Dicionário de Língua Portuguesa, 2003, Porto Editora). 

 

Nesta perspetiva,  

 

A velhice é a última etapa do envelhecimento e traz consigo duas ideias 

opostas: uma que é a de desgaste, diminuição e enfraquecimento de 

possibilidades; outra de acréscimo e maturação de experiências, sabedoria 

(CALOBRIZI, 2008: 3). 

 

Pode assim dizer-se, que o envelhecimento é um processo progressivo 

e contínuo que se inicia após a conceção do individuo que se desenvolve ao 

longo da vida, trazendo consigo alterações ao nível biológico, psicológico, 

morfológico e social. 

O conceito de uma velhice positiva associada a uma velhice saudável, 

ou seja, em que predomina a inexistência de doenças quer físicas quer 

psíquicas, é agora associado à capacidade ativa dos indivíduos. Significa que 

os indivíduos mais velhos detêm capacidade psicossocial de adaptação aos 

meios externos e internos da sua existência e que se baseia na maximização 

dos ganhos e minimização das perdas.  

 

1.2. Envelhecimento Bem-sucedido 

 

Segundo PAÚL & FONSECA 

 

O conceito de «envelhecimento bem-sucedido» também designado por 

«envelhecimento positivo» ou «envelhecimento com sucesso» surgiu em 1960 

e definia então um mecanismo de adaptação às condições específicas da 

velhice, quer a procura de um equilíbrio entre as capacidades do individuo e as 

exigências do ambiente (2005:281). 
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O conceito de envelhecimento saudável ou envelhecimento ativo dá 

especial ênfase à saúde, à participação e segurança com o intuito de melhorar 

a qualidade de vida das pessoas idosas.  

De acordo com GONÇALVES et AL. (2006), o conceito de 

envelhecimento produtivo surgiu nos anos 70, com o intuito de combater 

estereótipos ligados aos idosos, que os caracterizavam como frágeis, 

dependentes e inúteis. 

 

O conceito de envelhecimento produtivo (EP) surgiu na década de 70,entre 

profissionais de contextos políticos, sociais e académicos, com o objectivo de 

combater a imagem vigente dos idosos, que os apresentava como pessoas 

frágeis, dependentes e não produtivos, um fardo para a sociedade e para as 

gerações mais jovens (CARO, BASS, & CHEN, 1993 in GONÇALVES et AL 

2006:139). 

 

Este paradigma encara o envelhecimento numa perspetiva positiva, 

valorizando os seus papéis, bem como os contributos prestados à sociedade, 

por forma a cultivar a imagem de saúde, bem-estar e autonomia onde o idoso é 

encarado como um agente ativo no seu envelhecimento conferindo-lhe o poder 

de decisão. Nesta perspetiva, TEIXEIRA & NERI citam ROWE e KHAN (1997) 

que, por sua vez, enumeram três fatores que conduzem ao envelhecimento 

bem-sucedido, sendo eles: 

 

Baixa probabilidade de doenças e de incapacidades relacionadas com as 

mesmas, alta capacidade funcional cognitiva e física, e engajamento ativo com 

a vida (TEIXEIRA & NERI, 2008:84). 

 

Por outro lado, se a integridade da saúde física e a capacidade funcional 

são componentes importantes do envelhecimento bem-sucedido a componente 

de bem-estar subjetivo assume um peso importante na validação deste critério.  

Citando FONTAINE a velhice é bem-sucedida quando está associada a 

três condições.  

 



Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

A importância da aquisição de novas aprendizagens na terceira idade e seu contributo 

para o envelhecimento bem-sucedido 
31 

Em primeiro lugar é a reduzida probabilidade de doenças, em segundo lugar 

está a manutenção de um elevado nível funcional nos planos cognitivo e físico, 

e por último lugar é a conservação e empenhamento social e de bem-estar 

subjetivo (FONTAINE, 2000: 147). 

 

Porém, o envelhecimento bem-sucedido deve ser trabalhado desde 

cedo, não se deve esperar pura e simplesmente que a velhice chegue, é 

necessário trabalhar para que este vá ocorrendo de forma progressiva, devem 

deste modo ser trabalhadas as dimensões da saúde, bem como a saúde 

mental, funcionamento cognitivo, hábitos alimentares, exercício físico, bem 

como as relações sociais que assumem extrema importância nesta fase da 

vida.  

Conforme PAÚL & FONSECA, 

 

(…) ignorando as circunstâncias sociais e ambientais envolventes, pelo que a 

este nível o sucesso é sempre uma medida para a qual concorrem factores 

históricos e contextuais (PAÚL & FONSECA, 2005: 283) 

 

Segundo os autores anteriormente referidos não existe uma “receita” 

que deva de ser seguida para um envelhecimento bem-sucedido, 

 

(…) não há teoria, critério ou padrão, que seja consensualmente aceite como 

prescrição definitiva para se falar em sucesso na velhice ( PAÚL & 

FONSECA,2005:285 cit. BALTES e CARSTENSEN,1996). 

 

Apesar de várias perspetivas sobre o envelhecimento bem-sucedido é 

consensual que para o alcançar é fundamental não esperar simplesmente que 

este aconteça, para tal, é necessário traçar objetivos que nos mantenham 

ativos. Contudo, existe uma série de fatores sociais, económicos e culturais 

bem como questões relacionadas com a saúde que em muito concorrem para 

que se consiga atingir um envelhecimento bem-sucedido. 

 

No seu conjunto, poderemos dizer que as teorias de envelhecimento bem-

sucedido vêem os indivíduos idosos como pró-activos, regulando a sua 

qualidade de vida pela definição de objectivos e lutando para os atingir, 
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servindo-se para tal de recursos que são úteis para a adaptação a mudanças 

relacionadas com a idade e evolvendo-se activamente na preservação do seu 

bem-estar (PAÚL & FONSECA, 2005:288). 

 

Contudo, envelhecer de forma bem-sucedida pressupõe saber lidar com 

as perdas que surgem à medida que se envelhece.  

 

Envelhecer satisfatoriamente depende, assim, do delicado equilíbrio entre os 

limites impostos pelos anos vividos e as capacidades/potencialidades do 

individuo. Tal relação irá possibilitar ao idoso lidar, com diferentes graus de 

sucesso, com as perdas características do envelhecimento (FLECK, 2008:221). 

 

 A OMS (Organização Mundial de Saúde), no final do século XX, 

substituiu o conceito de envelhecimento saudável pelo de envelhecimento 

ativo, no sentido de melhorar as oportunidades de saúde, de participação e de 

segurança. Surgia assim um novo paradigma na velhice que identificava as 

pessoas mais velhas como membros integrados na sociedade em que vivem. 

 Desta forma, o envelhecimento ativo visa a manutenção da autonomia e 

da independência, quer ao nível das atividades básicas de vida diária, quer ao 

nível da valorização de competências e o aumento da qualidade de vida e da 

saúde. O segredo de um envelhecimento bem-sucedido pode ser entendido 

como a forma como se prepara a velhice, pois os comportamentos adotados ao 

longo da vida refletir-se-ão na fase final desta.  

 No envelhecimento ativo consideram-se três áreas principais de 

intervenção: a biológica, a intelectual e a emocional. O Envelhecimento ativo 

pode ser entendido como, 

 

 O processo de otimizar as oportunidades para a saúde; participação social e 

segurança de modo a aumentar a qualidade de vida à medida que as pessoas 

envelhecem (MARQUES,2011:30). 

 

Um dos grandes desafios para as políticas, consistem em encontrar um 

equilíbrio entre a promoção da saúde, o sistema de apoio informal e o sistema 

de apoio formal. Assim, para fomentar um envelhecimento ativo são 
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necessárias estratégias que protejam a saúde e o bem-estar dos idosos e 

desenvolvam programas para a promoção da saúde e prevenção de doenças, 

apostando em cuidados equitativos e dignos. 

O envelhecimento ativo permite aos idosos, 

 

Efetivar o seu potencial físico, social e mental ao longo da sua vida e 

participarem na sociedade de acordo com as suas necessidades, 

desejos e capacidades (MARQUES,2011:30). 

 

Conforme a autora supracitada o termo ativo refere-se à continuação da 

participação em atividades sociais, económicas, culturais, espirituais, e cívicas. 

 

Por último é de referir que, 

 

As teorias do envelhecimento bem-sucedido vêem o sujeito como pro-activo, 

regulando a sua qualidade de vida através da definição de objectivos e lutando 

para os alcançar, acumulando recursos que são úteis na adaptação à mudança 

e activamente envolvidos na manutenção do bem-estar (JACOB,2012:39). 

 

É de salientar que nos últimos vinte anos assistiu-se a uma melhoria na 

qualidade de vida, que em muito contribuiu para se começar e envelhecer de 

forma melhorada, hoje verifica-se uma preocupação constante em envelhecer 

de forma saudável, os idosos de hoje são mais cultos, mais interessados, 

verifica-se uma preocupação com a saúde manifestada através da 

implementação de estilo de vida saudável, que inclui hábitos saudáveis que 

evidenciam um envelhecimento ativo, saudável ou bem-sucedido. 

 

1.3. Trajetórias de vida 

 

Quando se aborda o conceito de envelhecimento é importante referir que 

à medida que se vai envelhecendo vai-se traçando um percurso de vida que 

deriva das experiencias e conhecimentos que se vão acumulando, a isso 

designa-se trajetórias de vida. 
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Tendo em linha de conta o Dicionário de Língua Portuguesa (2003) 

Porto Editora, entende-se por trajetória de vida como: 

 

O percurso que as pessoas vão descrevendo ao longo da sua vida, onde se 

vão acumulando experiências e conhecimentos. 

 

 Durante o percurso de vida ocorrem diversas relações de sociabilidade, 

o individuo desempenha vários papéis em simultâneo que decorrem da sua 

vida em sociedade, vários são os contextos em que vive, a trajetória de vida 

não passa somente por momentos bons também ocorrem momentos menos 

bons marcados pela perda de familiares, de amigos. Neste contexto, 

 

O modo como é vivida a fase final do ciclo de vida decorre da biografia, ou 

seja, do contexto em que se desenrolou toda a trajectória de vida e da forma 

como estruturam as relações de sociabilidade, familiares ou outras. Ao longo 

da vida estabelecem-se laços, sociabilidades, e solidariedades de base. 

Decorrem das relações com o cônjuge, com os filhos, com a parentela, com 

vizinhos ou amigos, colegas de trabalho, que ao perdurarem são o garante de 

ajuda necessário nas situações de crise (QUARESMA et AL, 2004:20). 

 

Conforme frisam os autores a trajetória de vida é marcada por relações 

que se estabelecem, sendo estas uma mais-valia para a vida em sociedade, 

tornando a vida do individuo mais alegre, sendo que essas relações nos 

ajudam a suportar momentos infelizes. Contrariamente se o individuo tiver 

dificuldades em se relacionar vai certamente viver com alguma frustração não 

beneficiando de apoio em momentos de crise. 

Conforme os autores anteriormente citados,  

 

As dificuldades relacionais ao longo da vida são geralmente condicionantes de 

isolamento e solidão na velhice e geradoras de estados psicológicos 

depressivos e patológicos (IBIDEM; 2004: 20).  

 

A forma como as pessoas vivenciam a vida difere de pessoa para 

pessoa, influenciado por diversos fatores, de ordem pessoal, económica, 
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social, cultural, política. O comportamento de cada pessoa resulta de todos 

esses fatores, sendo necessário compreender tendo em conta todos esses 

fatores. 

 

(…) o adulto idoso viveu, vive e viverá até ao fim, diversas mutações do seu 

lugar, função e papel na estrutura social na qual está inserido. Ou seja, sem 

que determinismos sociais imponham estas experiências, é o curso de vida, as 

evoluções socioambientais, e as maiores ou menores capacidades do indivíduo 

para as aprender, que tornam possível que elas sejam ou não conhecidas. 

Neste âmbito, a capacidade de reacção depende de toda uma vida durante a 

qual ter-se-á reagido, adaptando-se mais ou menos bem, a difíceis situações 

de ruptura, de ordem material ou psicológica (IBIDEM; 2004:70). 

 

A família assume grande importância na vida do indivíduo, sendo 

considerada a primeira instituição na qual se transmitem os primeiros 

ensinamentos e aprendizagens, na qual os indivíduos se unem por laços de 

afeto. Para muitos a família é considerada o pilar pois é no seio da família que 

se estabelece o primeiro contato do indivíduo, sendo considerada um grupo 

primário. 

A família é definida como um grupo de pessoas unidas diretamente por 

laços de parentesco, no qual os adultos assumem a responsabilidade de cuidar 

das crianças (GIDDENS,1991:175). 

 

As relações familiares são muito importantes, onde numa primeira fase 

da vida os adultos assumem a responsabilidade de cuidar das crianças. Sendo 

que este ciclo altera-se na medida que quando se envelhece são as crianças 

então adultas que assumem a responsabilidade de cuidar e zelar pelo bem-

estar dos seus progenitores. 

 

1.4. Terceira Idade 

 

 Quando se fala em terceira idade normalmente a ideia que nos surge é 

associada a uma fase marcada pelo envelhecimento, dado que a primeira 

idade vai desde o nascimento até a fase da adolescência, a segunda idade é 
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determinada pela entrada na fase adulta que se inicia aos 18 anos e vai até 

aos 65 anos. Iniciando-se assim uma nova fase aos 65 anos e vai até a um 

tempo indeterminado, designada esta fase por terceira idade. 

 

Terceira idade é um conceito relativamente recente que se insere numa 

perspetiva do desenvolvimento do individuo. Normalmente corresponde ao fim 

da vida activa em que o individuo ainda é auto-suficiente, independente e 

responsável pela sua vida (MONTEIRO e FELIX, 2008: 15). 

 

 A terceira idade pode ser assim entendida como, uma fase da vida 

marcada pela entrada na reforma onde o individuo após uma vida dedicada ao 

trabalho deixa de exercer o papel de trabalhador para atingir o papel de 

reformado. 

 Contudo definir com exatidão o conceito de terceira idade é algo 

controverso, pois não existe uma definição plausível. Porém segundo 

FERNANDES (2000) podemos destacar três conceitos diferentes: 

 

O da idade cronológica, ou seja, corresponde à idade do individuo, dada pelo 

bilhete de identidade; O da idade biológica, corresponde ao estado orgânico e 

funcional dos diferentes órgãos, aparelhos e sistemas; O de estado psicológico, 

que pode não depender da idade nem do estado orgânico (FERNANDES, 

2001:24). 

  

Pode assim dizer-se que a terceira idade está associada à velhice que 

não pode ser encarada como algo negativo, mas sim como uma fase da vida 

marcada por experiências e conhecimentos que foram adquiridos e aprendidos 

ao longo da vida. Ao atingir-se a terceira idade pode ser encarado como uma 

dádiva, uma prova que houve saúde quer física, quer mental para a conseguir 

atingir.   

 

1.5. Saúde Física e Saúde Mental 

 

A definição de saúde incluída nestas novas perspetivas de 

envelhecimento positivo/ativo é também ela mais complexa e alargada. A 
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Organização Mundial da Saúde 3, a primeira instituição a responsabilizar-se 

pela saúde mental, definiu saúde como um completo estado de bem-estar 

físico, mental e social e não meramente a ausência de doença. Algumas 

críticas surgiram a esta definição por sugerir um estado inalcançável uma vez 

que se supõe completo e por ser pouco restritivo abrindo caminho para 

múltiplas ações em especial a medicamentação.  

Outras definições põem em causa a existência de uma saúde mental 

considerando que saúde é a simples ausência de doença, ou apenas o bom 

funcionamento de um organismo como um todo.  

Assim, segundo MARTINS, 

 

O conceito de saúde e saúde mental diz respeito ao indivíduo no seu todo 

biopsicossocial, o contexto social em que está inserido assim como a fase de 

desenvolvimento em que se encontra. Neste sentido, podemos considerar a 

saúde mental como um equilíbrio dinâmico que resulta da interação do 

indivíduo com os seus vários ecossistemas: O seu meio interno e externo; as 

suas características orgânicas e os seus antecedentes pessoais e familiares 

(MARTINS, 2004:255 cit. FONSECA, 1985). 

  

 Segundo a autora supracitada a ansiedade, o mal-estar psicológico ou 

stress continuado, a depressão, a dependência de álcool e outras drogas, as 

perturbações psicóticas, como a esquizofrenia, atraso mental e demências são 

apontados como os problemas de saúde mental mais frequentes.  

 

A demência está fortemente associada ao declínio degenerativo da velhice, no 

entanto, os indivíduos mais velhos estão também referenciados como um dos 

grupos de risco relativamente à depressão e ao stress quer pelas profundas 

alterações provocadas pela entrada na reforma, pela alteração nas relações 

familiares e de sociabilidade, quer também pela diminuição das suas 

capacidades funcionais e atribuição de papéis a desempenhar. (MARTINS, 

2004:261) 

 

                                                             
3
 Conforme a OMS Pág.22 in WORLD HEALTH ORGANIZATION (2005). Envelhecimento ativo: 

uma política de Saúde (Manual) Tradução Gontijo, S. Brasília: Organização Pan-Americana da  

Saúde. 
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A definição de saúde não é uniforme, contudo é notável em todas as 

definições está presente a ausência de doença, no fundo a saúde está ligada 

ao bem-estar que por sua vez implica ausência de doença ou enfermidades, 

que proporcione o bem- estar em todos os sentidos. 

Neste sentido ANDER-EGG (1995) propõe a seguinte definição de 

Saúde  

 

Hasta fines del siglo XIX, nadie entendia por salud outra cosa que la ausência 

de enfermidades. Desde comienzos se siglo, se fue perfilando una noción 

positiva de la salud, considerada como “ un estado completo de bienestar 

físico, mental y social, y no meramente la ausência de dolência o enfermedad” 

según la conocida definición de la Organizacion  Mundial de la salud ( 1956) 

( Dicionário del Trabajo Social4).  

 

Conforme o autor anteriormente citado a definição de saúde deixa de 

estar condicionada única e simplesmente à ausência de doença, para um 

estado completo de bem-estar físico, mental e social, tal como vem definido na 

Organização Mundial de Saúde no ano de 1956. 

 Posto isto, começa-se a centrar maior atenção a todos os aspetos que 

condicionassem à saúde, tais como alimentação saudável, a prática de 

exercício físico, maior atenção com o excesso peso e vida sedentária, os 

momentos de lazer começaram a ser importantes na medida em que a 

interação social proporciona bem-estar e integração social, aspetos que em 

muito contribuem para que se goze de boa Saúde Mental. 

As definições de saúde Mental segundo ANDER-EGG (1995), 

 

As definiciones de salud mental son extremamente variadas, pero en geral se 

designa com esta expressión el estado de la persona productiva, que tiende a 

mejorar como ser humano, com una idea correcta de sí misma, com sentido de 

identidade, capaz de relacionarse amistiosamente com otras personas, de dar 

y recibir afecto, que tiene una percepción adequada de la realidad, es 

autónoma en el processo de tomar decisiones, consciente de su entidade 

                                                             
4 ANDER-EGG, Ezequiel. (1995). Dicionário del Trabajo Social; Buenos Aires – Republica 

Argentina; Editora Lunen. 
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individual única y que puede producir y crer y sentir satisfacción y felicidad. 

(Dicinário del trabajo Social5) 

 

No fundo a pessoa à medida que envelhece vai sofrendo alterações 

graduais que conduzem ao declínio físico e mental, contudo o facto de estar 

atenta a estas transformações e tentar preservar a Saúde das advenhas da 

idade, trabalhando no sentido de preservar as sua capacidades intelectuais e 

para um envelhecimento bem-sucedido.    

 

1.6. Qualidade de Vida e Bem-Estar 

 

Quando se fala em envelhecimento bem-sucedido é preponderante falar 

em qualidade de vida, uma vez que, ambos os conceitos interligam-se, o 

envelhecimento bem-sucedido está implícito ao envelhecimento com qualidade 

de vida. Sendo, a avaliação da qualidade de vida feita no domínio físico, 

domínio psicológico, nível de independência, relações sociais, meio-ambiente e 

espiritualidade / religião / crenças pessoais 

Assim, a qualidade de vida prende-se com o bem-estar físico, mental, 

psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como família e 

amigos e também a saúde, educação, poder de compra, habitação, 

saneamento básico e outras circunstâncias da vida. É o método usado para 

medir as condições de vida de um ser humano. 

Para  ANDER-EGG (1995) 

 

El término calidad de vida empieza a utilizarse de una manera más 

generalizada desde fines de lo años sessenta, a partir de las propuestas que 

hacen fundamentalmente los ecologistas y otros grupos alternativistas, como 

reacción a critérios economicistas, productivistas y cuantitativistas que regían la 

teoria y la práctica del desarrollo. 

De algún modo, el concepto de calidad de vida aparece como reemplazando el 

de bienestar social. No se trata sólo de “ tener cosas” , sin de “ser” persona, de 

                                                             
5 ANDER-EGG, Ezequiel. (1995). Dicionário del Trabajo Social; Buenos Aires – Republica 

Argentina; Editora Lunen. 
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sentirse biene cuanto a la propiá realización personal. Esto implica no sólo 

tomar la perspectiva del sujeto, sino incorporar como cuestión central la “ 

felicidad ”.(…). ( Dicionário del Trabajo Social6) 

 

 Segundo o autor supracitado, o termo qualidade de vida começa a 

utilizar-se de forma mais generalizada nos finais dos anos sessenta, no fundo a 

qualidade de vida está intimamente ligada ao bem-estar, não só numa 

perspetiva consumista de adquirir bens materiais, mas sim ao facto, de a 

pessoa sentir-se bem consigo própria, sentir-se realizada, não só em termos 

económicos, mas na vida pessoal e profissional que a conduzam à plena 

felicidade. 

Por sua vez, bem-estar está ligado à satisfação com a vida que 

pressupõe a satisfação das necessidades pessoais, sem comprometer as 

necessidades dos outros.  

Segundo ANDER-EGG (1995) bem-estar significa 

 

Estado que alcança y experimenta un individuo al satisfacer sus necessidades 

de un modo compatible com la dignidade humana. (..) (Dicionário del Trabajo 

Social7) 

 

1.7. Vida após a Reforma 

 

Dado que o presente estudo tem por objeto um grupo de alunos que 

frequentam a Universidade Sénior de Beja, considerou-se pertinente focar 

neste ponto a vida após a reforma, uma vez que o estudo cinge-se a pessoas 

que estão reformadas.  

 Assinalada cronologicamente, a entrada na reforma representa um 

período de transição com repercussões acentuadas na alteração do ciclo de 

                                                             
6 ANDER-EGG, Ezequiel. (1995). Dicionário del Trabajo Social; Buenos Aires – Republica 

Argentina; Editora Lunen. 

 
7 ANDER-EGG, Ezequiel. (1995). Dicionário del Trabajo Social; Buenos Aires – Republica 

Argentina; Editora Lunen. 
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vida, a reforma pode ser assim encarada de duas perspetivas. Numa primeira 

perspetiva esta pode ser encarada como algo positivo, bem como no papel de 

dever cumprido, uma vez que o cidadão ao entrar na reforma já trabalhou o 

suficiente para que possa usufruir de uma vida mais descansada que lhe 

permita fazer coisas que até ao momento não poderia fazer devido ao trabalho 

que desempenhava, como, dar mais atenção à família. Passear, viajar entre 

outras atividade que lhe proporcione prazer. 

  

 A reforma representa uma espécie de prémio conquistado com os anos que já 

trabalhou (Fernandes, 2001: 45). 

 

 Numa outra perspetiva a entrada na reforma pode ser entendida como 

algo negativo, na medida em que o cidadão que sempre trabalhou ao entrar 

nesta fase sente-se menosprezado ou até mesmo “ velho” uma vez que se 

sente desvalorizado. 

 A reforma não implica apenas a mudança de estatuto acompanhada da 

carga psicossocial da desvalorização, que só por si, a passagem à inatividade 

profissional pode refletir. Esta transição produz alterações em várias 

dimensões da vida dos indivíduos que se repercutem no período pós-reforma, 

como sejam, as alterações na situação financeira, no relacionamento conjugal 

e/ou com a família próxima e com as redes de sociabilidade, na gestão do 

tempo e das tarefas diárias. 

 Por sua vez, a reforma é  

  

 (…) normalmente considerada como a entrada oficial na velhice (CABRILLO & 

CHACHEIRO, 1990:20). 

  

  Sendo encarada como um marco na vida das pessoas que deixam de 

exercer a sua profissão devido à idade ou anos de serviço que prestaram. 

 As reformas são  

  

 (…) prestações sociais pagas aos indivíduos, a partir de uma dada idade, a 

maior parte das vezes sob a condição de terminarem a sua actividade 
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profissional (Dicionário de Economia e Ciências Sociais, 2001, Porto Editora, 

Coordenação de C.-D. ECHAUDEMEUSON). 

 

 Ao entrar na reforma o indivíduo passa a assumir o estatuto de 

reformado, entende-se por reformado, 

  

 Pessoa que foi dispensada do serviço por doença, incapacidade física ou por 

ter atingido o limite de idade; pessoa que obteve a reforma (Dicionário da 

Língua Portuguesa Contemporânea, 2001, Porto Editora).  

 

Considera-se assim que, o envelhecimento é um processo heterogéneo 

e gradual, e por isso, muitos indivíduos chegam à idade da reforma em boas 

condições físicas, intelectuais e psíquicas a apreciação das condições pós-

reforma apontam para situações de deterioração da qualidade de vida, quer a 

nível financeiro, como também nas relações de sociabilidade e na integração 

em tarefas produtivas com repercussões na saúde física e mental dos 

indivíduos.   

Do ponto de vista da investigação psicossocial foram dados passos 

importantes no que concerne à conceção do envelhecimento que tem vindo a 

favorecer a alteração da imagem dos indivíduos mais velhos e permitir que 

essa imagem se projete em ações de intervenção para a melhoria das 

condições de vida em fase de pós-reforma.  

 Assim, a velhice define-se sobretudo, em termos sociais, pelo limite de 

idade da reforma e associa-se a esta faixa etária uma imagem de 

incapacidade, improdutividade e dependência. Não obstante, o facto de 

existirem vários modelos de reforma, entre os quais aquele que acumula 

atividade, e idades diferentes em que a mesma pode ocorrer, a realidade é que 

passou rapidamente de um direito para um passo incontornável no estatuto 

socioprofissional com uma forte prevalência da reforma inativa aos 65 anos.  

Segundo FERNANDES (2001) 

 

A «idade da reforma», que coincide com a definição institucional da velhice, os 

65 anos na maior parte dos países europeus, tem sido objecto de grandes 

debates políticos entre as organizações sindicais de trabalhadores e os 
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governos responsáveis pelos sistemas de segurança social, nomeadamente no 

que concerne ao eminente desequilíbrio entre quotizantes e beneficiários e à 

necessidade de o minimizar adiando a idade limite de reforma (FERNANDES, 

2001:45). 

 

Neste sentido, 

 

A velhice, como categoria social, pode dizer-se que ficou institucionalmente 

fechada nas fronteiras de um limiar de idade fixo, cujo acesso é reforçado pela 

detenção de uma pensão de reforma (FERNANDES, 2001: 44).  

 

  Contudo, esta passagem nem sempre é bem aceite pelos indivíduos 

que sempre se mantiveram ocupados, ao adquirirem este papel nem sempre 

conseguem suprir a falta de atividade. A fase da reforma é por vezes mal-

encarada para as pessoas que desempenharam uma profissão, sendo 

segundo o Dicionário de Língua Portuguesa (2003), Porto Editora o termo 

profissão entendido por, acto ou efeito de professar; declaração pública; exercício 

habitual de actividade económica como meio de vida; ofício; mister; emprego; 

ocupação.   

 Sendo que o facto de se desempenhar uma profissão contribui para se 

ter a própria independência económica conduzindo à emancipação, sendo esta 

entendida por,  

 

 Acto ou efeito de emacipar; libertação do jugo de uma autoridade, de uma 

sujeição ou de preconceito(s); independência; libertação; direito aquisição pelo 

menor de capacidade para o exercício de direitos.8  

 

 Pode entender-se que ao assumir-se o estatuto de reformado o indivíduo 

perde muitas vezes o estatuto social que assumia devido à profissão que 

desempenhava, conforme a autora,   

 

                                                             
8
 Definição do conceito de emancipação conforme o Dicionário de Língua Portuguesa (2003) 

porto Editora.  
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 Ao passar à categoria de reformado, o «jovem velho» encontra as condições 

para adquirir as propriedades que lhes são socialmente imputadas à velhice. 

Perde o estatuto social atribuído a partir do trabalho profissional – a reforma é 

também uma forma de exclusão social – e adquire o estatuto desvalorizado de 

«reformado» (FERNANDES, 2001: 44). 

 

 Noutra perspetiva a idade da reforma também acarreta consigo aspetos 

positivos, abrindo então aos que usufruem dessa pensão uma leque de 

atividades que até ao momento estavam impossibilitados de o fazer, sendo 

que, 

 

  O surgimento das reformas e pensões possibilita igualmente que os seniores 

se preocupem e se dediquem a outras causas que não só à sobrevivência. As 

idades de reforma são cada vez mais precoces o que implica que os 

reformados de hoje sejam mais jovens do que os seus antepassados (JACOB, 

2012:22). 

 

 De forma a dar uma resposta social adequada às pessoas que apesar 

de o tempo ter passado por elas continuam a manter as capacidades 

inteletuais foram criadas Universidades Séniores. Que funcionam como uma 

resposta positiva e eficaz, na medida em que possibilitam um convívio entre os 

seniores, que permite a troca de saberes e experiências ao mesmo tempo 

adquirem novas aprendizagens nesta fase da vida o que lhes proporciona uma 

maior motivação perante a vida.  

  

 1.8. Aprendizagens na 3ª Idade 

 

 Tendo em conta que o presente investigação tem como objetivo 

compreender em que medida a aquisição de novas aprendizagens contribui 

para o envelhecimento bem-sucedido. 

 Neste contexto aprendizagem segundo o dicionário de Língua 

Portuguesa Porto Editora (2003) significa, 
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  Ação ou efeito de aprender, aprendizado; aquisição, mediante uma atividade 

de ensino, dos conhecimentos necessários sobre determinada profissão. 

 

 Já no Dicionário de Economia e Ciências Sociais (2001)9 Aprendizagem 

significa, 

 

 Em sentido geral, aquisição dos gestos, das técnicas, que permitem dominar 

uma actividade. Em sentido económico-social a aprendizagem designa uma 

modalidade da formação profissional em que combina a formação teórica em 

estabelecimentos do ensino técnico com uma formação prática adquirida no 

local de trabalho. 

  

  Numa vertente mais psicológica entende-se por aprendizagem, 

 

 Uma construção pessoal, resultante de um processo experiencial, interior à 

pessoa e que se traduz numa modificação de comportamento relativamente 

estável. Ao dizer que a aprendizagem é um processo, pretende exprimir-se que 

a acção de aprender não é fugaz e momentânea, mas se realiza num tempo 

que pode ser mais ou menos longo.” Nesta perspetiva os autores anteriormente 

citados dão enfase ao processo de aprendizagem por construção pessoal, ou 

seja “ Por construção pessoal, entende-se que nada se aprende 

verdadeiramente se o que se pretende aprender-se não passa através da 

experiência pessoal de quem aprende, numa procura de equilíbrio entre o 

adquirido e o que falta adquirir e através de mecanismos de assimilação e 

acomodação (TAVARES e ALARCÃO, 1989: 86). 

 

 Durante muito tempo pensou-se que a educação estava restrita somente 

aos jovens, que devia-se trabalhar para uma sociedade onde os jovens de hoje 

eram os adultos de amanhã, era preciso trabalhar com eles no sentido de lhes 

ser incutida uma educação que seria o pilar do seu futuro, apostou-se durante 

anos nos jovens que mais tarde nem a todos era permitida a entrada no 

                                                             
9 Coordenação de C-D. ECHAUDEMEUSON, Dicionário de Economia e Ciências Sociais. 

(2001) Porto Editora. 
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mercado de trabalho, uma vez que não havia escoamentos no mercado de 

trabalho para tantos jovens que se formavam. 

 A educação de adultos é bem mais recente, inicia-se em meados do 

século XX, parte-se do pressuposto que nunca é tarde para aprender, a 

aprendizagem de adultos não se estagna sobretudo à entrada no mercado de 

trabalho, mas sim à valorização pessoal e profissional de adultos que foram 

inibidos durante a sua juventude de continuarem o seu percurso académico e 

só mais tarde o fazem, porque só assim tiveram possibilidade. 

 Neste sentido, 

 

 O estudo da educação centralizou-se durante muito tempo na educação dos 

jovens. O estudo da educação dos adultos é bastante mais recente e as 

primeiras pesquisas de meados deste século procuraram, antes de mais, 

demonstrar que os adultos podiam aprender (DANIS e SOLAR;1998: 11). 

 

 Surgiam assim mitos e estereótipos ligados ao facto de os adultos não 

conseguirem aprender, uma vez que conforme os autores anteriormente 

citados, estes concebiam que para os adultos era demasiado tarde para 

aprender.  

  

 A interdição de aprendizagem que pesava sobre o adulto repercutia-se, 

naturalmente, na percepção do seu desenvolvimento. A imagem de estagnação 

do adulto enquanto aprendiz transpunha-se, assim, para a imagem do adulto 

enquanto ser em desenvolvimento (DANIS e SOLAR; 1998: 11). 

 

  Neste sentido as Universidades Seniores ganharam dimensão, uma vez 

que proporcionavam a idosos a possibilidade de aprenderem, algo 

anteriormente inconcebível, dado que outrora os idosos eram vistos como 

impossibilitados de virem a adquirir novas aprendizagens nesta fase da vida.  

 As Universidades Seniores são denominadas pelo forte sentido de 

integração social, que pode ser entendido por, 

 

 Estado ou processo de inserção de indivíduos ou de grupos num mesmo 

conjunto (coletividade, sociedade), adquirindo, assim, um mínimo de coesão 
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(Dicionário de Economia e Ciências Sociais, 2001, Porto Editora, 

Coordenação de C-D. ECHAUDEMEUSON). 

 

 Segundo PIRES (2002) considera-se aprendizagem ao longo da vida 

como, 

 

  (…) toda e qualquer actividade de aprendizagem, com um objectivo, 

empreendida numa base contínua e visando melhorar conhecimentos, aptidões 

e competências, e os seus principais objectivos são a promoção da cidadania e 

o fomento da empregabilidade. A aprendizagem ao longo da vida é entendida 

como uma prioridade política europeia, sendo expressa a preocupação de 

alcançar um crescimento económico dinâmico, reforçando simultaneamente a 

coesão social (Cit. In JACOB, 2012:54). 

 

 Para JACOB (2012), 

 

 O conceito da aprendizagem ao longo do ciclo de vida implica uma orientação 

no sentido de reorganizar os sistemas de ensino e construção de uma 

sociedade de conhecimento. Entender a aprendizagem como resultado que se 

espera da educação, da formação e da capacitação de adultos implica também 

aumentar a consideração da potencialidade cognitiva de aprendizagem de 

todos os sujeitos de qualquer idade (JACOB, 20012:54). 

 

  Posto isto, pode considerar-se que não existe uma idade exata para 

aprender, pois ao longo da vida aprendemos constantemente, sendo a 

aquisição contínua de aprendizagens e conhecimentos uma mais-valia, uma 

vez que pode ser encarado como um fator de inclusão social. Nesta perspetiva 

SITOE (2006) considera que, 

 

 A sociedade do conhecimento, bem como as tendências económicas e da 

sociedade em geral, como a globalização, a evolução das estruturas familiares, 

a evolução demográfica e o impacto da tecnologia digital, oferecem vantagens 

e colocam vários desafios potenciais para a União Europeia e seus cidadãos. 

Estes podem beneficiar de um conjunto de novas oportunidades de 

comunicação e emprego. A aquisição contínua de conhecimentos e 
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competências é essencial para poder tirar partido dessas oportunidades e 

participar activamente na sociedade (SITOE, 2006: 283). 

 

 Em Portugal o desenvolvimento da aprendizagem ao longo da vida é 

relativamente recente e é sobretudo com o Memorando sobre a Aprendizagem 

ao Longo da Vida de 2000, em conformidade com as conclusões do Concelho 

Europeu de Lisboa que este tema assume uma maior importância. Sendo de 

referir que este documento foi elaborado pela Comissão Europeia e 

preconizado pela Cimeira de Lisboa em Março do ano de 2000, com o intuito 

de implementar uma estratégia que visasse a aprendizagem ao longo da vida. 

 Em Portugal, em 2005 quando liderava o Partido Socialista (PS) dirigido 

pelo Eng.º José Sócrates, existe a preocupação em formar adultos, surgindo a 

iniciativa das Novas Oportunidades por parte do Ministério da Educação e do 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, apresentado publicamente 

em 15 de Dezembro de 2005.  

 

 Este programa foi contestado por muitos e reconhecido por outros, foi um 

passo em frente para a ALV. As “Novas Oportunidades” são a oferta educativa 

mais significativa para os adultos em Portugal, procurando elevar os seus 

níveis de formação e qualificação. Este programa engloba os cursos EFA 

(Educação e Formação de Adultos) e o RVCC (Reconhecimento, validação e 

Certificação de Competências) (JACOB, 2012:56). 

 

 Porém estes cursos apresentavam uma vertente mais prática próxima do 

trabalho que a pessoa exercia, no fundo valorizava-se a experiência 

profissional para ingressar na faculdade. 

 Nesta perspetiva ALMEIDA (2009) diz-nos que, 

 

 Há no entanto que reconhecer, que os cursos se desenvolvem num padrão 

escolarizado, não obstante, se procure uma maior adequação dos conteúdos 

às situações da vida quotidiana. Saliente-se ainda que o reconhecimento, 

validação e certificação de competências, não deve por si só, passar de 

imediato à emissão de um certificado, ocorrendo daí o risco da perda de valor 

social dos Certificados e Diplomas; a RVCC deve apenas e sempre, de base a 

uma formação centrada no individuo na perspetiva da educação, tendo como 
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intenção secundária a sua aplicação ao contexto de trabalho onde se encontra 

inserido ou ao contexto do meio profissional, da área envolvente de modo a 

facilitar a inclusão sócio-profissional (Cit. In JACOB, 2012:56). 

 

 São vários os autores que se debruçam sobre o ensino para jovens para 

adultos e seniores. Segundo JACOB (2012) surgiu para além do termo 

andrologia, o conceito de gerontopedagogia ou gerontologia educativa. Tendo 

em conta o pensamento de MAGALHÃES (2011),  

 

 Gerontologia Educativa centra-se na análise das mudanças psicossociais, 

afectivas e cognitivas que ocorrem nas últimas fases do ciclo vital, para a partir 

daí poder potenciar os aspectos positivos dessas mudanças e mesmo se 

possível diminuir os seus efeitos negativos. Um dos princípios básicos 

assumidos pela Gerontologia Educativa está relacionado como o objectivo de 

positivar o envelhecimento a velhice, acentuando as potencialidades do ser 

humano, seja qual for a sua idade vital. Sendo necessário dar ênfase à 

potencialidade cognitiva, à aprendizagem ao longo do ciclo vital e à noção de 

envelhecimento activo (Cit. In JACOB, 2012:56;57). 

 

 Já o termo gerontopedagogia na perspetiva de Luis JACOB (2012) tem a 

ver com a concepção e desenvolvimento de modelos e programas de 

animação, estimulação, enriquecimento pessoal, formação e instrução dirigido 

aos idosos, ou seja a sua área de atuação são todas as atividades educativas 

em que participem idosos. 

 Segundo JACOB (2012) foram assim estabelecidos um conjunto de 

princípios gerontopedagógicos ou andragógicos de carácter geral, que 

passaram a ser seguidos nos vários programas de formação dirigidos para 

adultos, sejam eles de alfabetização ou formação permanente. Nesta 

perspetiva JACOB (2012) recorre a Jaume SERRAMONA (2006) que os 

resume da seguinte forma: 

a) Participação em todas as fases do processo formativo, desde a planificação 

prévia até à avaliação final. Só mediante a participação dos adultos 

destinatários se poderá garantir a idoneidade do programa formativo, ao 
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mesmo tempo que se conseguirá também o seu envolvimento efectivo no 

programa; 

 

 b) Personalização do processo formativo, de modo que a aprendizagem se 

adapte às possibilidades, características e interesses pessoais de cada 

indivíduo; 

 

c) Autoformação, como consequência lógica da característica anterior, o que 

permite que em inúmeros casos seja o próprio sujeito que aprende, o gestor 

do processo, decidindo sobre as variáveis espaço-temporais do mesmo 

(aprende onde e quando quer). Este princípio requer materiais didácticos 

elaborados para o efeito. Desenvolve o sentido da responsabilidade; 

 

d) Análise crítica da realidade, fazendo de todo o programa de formação um 

processo de alargamento da sua liberdade pessoal e melhoria social; 

 

 

e) Funcionalidade aplicativa dos conteúdos propostos, o que permitirá 

alcançar resultados imediatos úteis para adultos envolvidos no processo de 

formação. A aplicabilidade é uma condição fundamental para motivar os 

adultos na aprendizagem proposta (In JACOB, 2012:57). 

 

  Tendo por base JACOB (2012) ao contrário da formação das crianças e 

dos jovens, no processo de aprendizagem, na educação de adultos ou na 

educação de seniores os papéis de professor e aluno estão mais equilibrados. 

 

 A educação para idosos tem sido objecto de numerosos estudos e actualmente 

são aceites duas perspectivas teóricas complementares: uma que concebe a 

educação como estratégia de “socioterapia”, promovendo e estimulando a 

integração social, e neste caso a educação é um instrumento de promoção 

social. A segunda perspectiva concebe um envelhecimento melhor para 

aqueles que mantêm a mente activa através de actividades educativas. Nesta 

visão a educação é simultaneamente uma espécie de ginástica mental, que 

evita o deteriorar das actividades cognitivas, e um instrumento para a aquisição 

de novos conhecimentos (JACOB,2012:59). 
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 A aquisição de novas aprendizagens estimula as capacidades 

cognitivas, intelectuais e sociais das pessoas, sendo as Universidades 

Seniores um claro exemplo disso, que contemplam a estimulação das 

capacidades cognitivas, permitindo que as mesmas não estagnem, para além 

de terem como principal função promover a aprendizagem ao longo da vida. 

 Hoje mais do que nunca dá-se enfoque à ideia que a formação e o 

ensino não terminam nas escolas ou faculdades, mas sim que as 

competências/aprendizagens devem de ser desenvolvidas ao longo da vida, 

não se cingindo única e simplesmente a uma promoção na carreira profissional, 

mas prolongar-se sim até a idade da reforma, e as Universidades Seniores tem 

esse mesmo intuito, o de promover a aquisição de novas aprendizagens ao 

longo da vida.  

 Por último, considero importante referir que as pessoas que entram na 

fase da reforma durante o seu percurso escolar e profissional nem sempre 

conviveram tão próximas das novas tecnologias, uma vez que estas são 

relativamente recentes. O facto de se encontrarem a frequentar as 

Universidades Seniores permite-lhes conviverem de perto com as novas 

tecnologias ou ampliarem os seus conhecimentos. Dado esta ser uma área em 

constante mudança e evolução o que lhes proporciona aprenderem a lidar com 

as mesmas ou até mesmo acompanharem a sua evolução que é constante, o 

que lhes possibilitam um acesso a um grande leque de informação, bem como 

o convívio que se tornou cada vez mais facilitado e mais próximo através das 

redes sociais. Uma vez que vivemos na era da informação torna-se quase 

obrigatório o uso da internet uma vez que determinadas tarefas como compras, 

entrega do IRS são feitas através da internet. 

 

 1.9. Universidades Seniores 

 

 As Universidades Seniores são relativamente recentes, remontam para 

meados dos anos 70 do século XX e desde então têm vindo a espalhar-se de 

forma progressiva, de forma a darem uma resposta eficaz à população sénior 

que vê nelas uma porta aberta para aprender e ensinar, no fundo proporcionam 
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uma partilha de experiências e troca de saberes numa lógica do ensino 

informal. No caso específico de Portugal estas são representadas pela 

Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, sediada na Rua Conde 

da Taipa n.º 42 em Almeirim. Tendo como Presidente e Fundador o Professor 

Doutor Luís Jacob.   

 Segundo a RUTIS10 (Associação Rede de Universidades da Terceira 

Idade) é uma Instituição de Utilidade pública e a entidade representativa das 

Universidades Seniores  (UTIs) Portuguesas. 

 Neste sentido, a RUTIS tem procurado, nas suas atividades, promover o 

envelhecimento ativo, sendo este "o processo de optimização de oportunidades 

para a saúde, participação e segurança, no sentido de aumentar a qualidade 

de vida durante o envelhecimento" (OMS, 2002) 11. 

 AS UTIs e as atividades que desenvolvem são um exemplo de 

envelhecimento ativo dado que os seniores ocupam nestas vários espaços de 

atuação como alunos, professores, dirigentes, agentes de cidadania, guias em 

museus, voluntários noutras instituições entre outras situações que promovam 

o bem-estar e qualidade de vida durante o processo de envelhecimento, 

regendo-se estas por normas vigentes na RUTIS. 

 Nesta perspetiva,  

 

 A RUTIS (Associação Rede De Universidades de Terceira idade) é uma 

Instituição Particular de solidariedade Social fundada a 21 de Novembro de 2005, com 

sede em Almerim e tem como objectivos estatuários: 

a) Promover o envelhecimento activo em todas as suas vertentes. 

b) Apoiar, unir, promover, representar e reconhecer as universidades da 

Terceira Idade e projectos similares sem fins lucrativos, adiante UTIs. 

c) Fomentar a Educação e o ensino, a formação profissional e a 

aprendizagem ao longo da vida. 

d) Incentivar a investigação académica e cientifica na área do envelhecimento 

e cidadania. 

                                                             
10

 Informação disponível no site, http://www.rutis.org/    

11
 Informação disponível no site da RUTIS (Rede de Universidades da Terceira Idade) in 

www.rutis.org/ 
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e) Fomentar a cooperação para o desenvolvimento, para a defesa dos direitos 

humanos, para a cidadania e a igualdade, assim como a solidariedade 

entre os povos, nomeadamente entre os mais necessitados. 

f) Actuar na prevenção e promoção da saúde. 

g) Estimular o voluntariado, na e para a sociedade. 

h) Ajudar a criar uma identidade europeia e estreitar laços com as 

comunidades portuguesas no mundo. 

i) Promover outras actividades de solidariedade e desenvolvimento 

comunitário que se achar conveniente (Cit. in JACOB, 2012: 4). 

 A RUTIS tem como objetivo promover o envelhecimento ativo, tendo 

como principal função incentivar a participação dos séniores na sociedade que 

é sua, apesar de a sociedade estar estruturada de forma a promover o “novo”, 

a RUTIS promove a participação social dos mais velhos que pela experiência 

de vida são bastante úteis na sociedade, uma vez que as sua faculdades 

devem ser aproveitadas. 

 

 A RUTIS tem ainda como missão «criar novos projectos de vida para os 

seniores» e como missão «promover o envelhecimento activo; Defender, 

representar e dinamizar a Universidades Seniores e Incentivar a participação 

social dos mais velhos» (JACOB, 2012: 4). 

 

 Tendo por base o autor anteriormente citado a ideia de criar uma 

associação representativa e de apoio às Universidades Seniores surgiu durante 

o III Encontro Nacional de UTIs que decorreu em Almeirim e Santarém a 21 e 

22 de abril de 2004, sob a organização da universidade Sénior de Almeirim 

(USAL). Nesse encontro os dirigentes presentes referenciaram a necessidade 

de criar uma rede que unisse as 30 UTIs existentes na altura. 

 Outra decisão importante tomada foi a realização de encontros nacionais 

noutros locais, dado que os primeiros três tinham-se realizado em Almeirim. 

Assim decidiu-se que os próximos encontros a realizar seriam em Cascais no 

ano de 2005 e Santa Maria da Feira no ano de 2006. 

 No entanto a constituição oficial da RUTIS ficou suspensa até a 

angariação de apoios que permitissem o seu funcionamento, surgindo o apoio 

no início de 2005, através da SIC Esperança. 
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 Segue-se a 2 de Abril de 2005 a aprovação em Assembleia Geral dos 

primeiros estatutos da RUTIS e a / de Abril do mesmo ano é assinado o 

protocolo que dá origem à RUTIS entre a SIC Esperança, a Camara Municipal 

de Almeirim, o Centro Distrital de segurança Social de Santarém e a 

Socialgest. 

 A 24 de Novembro do mesmo ano, o Presidente da República da altura, 

Dr. Jorge Sampaio escolhe a RUTIS e a UTIs para encerrar as jornadas 

dedicadas ao “ Envelhecimento e autonomia”. Decorrendo esta cerimónia na 

Fundação Cidade de Lisboa a 24 de Novembro de 2005 em colaboração com a 

RUTIS, sendo louvado por Dr. Jorge Sampaio por ocasião da sessão de 

encerramento da iniciativa presidencial sobre “ Envelhecimento e autonomia ” o 

papel deste projeto na “ activação da esperança das pessoas idosas ”, que não 

se limita a “ proporcionar um espaço de entretenimento “ ou ocupar o tempo, 

mas contribui para “ o conhecimento da sociedade e dos seus problemas” 

proferindo as seguintes palavras:  

  

 (…) Dar conteúdo ao chamado envelhecimento activo será uma forma de 

também combater o problema. Uma valorização das pessoas idosas e do seu 

papel na sociedade constituirá um contributo de grande efeito para uma 

mudança da percepção que temos do envelhecimento. Envelhecimento activo 

pressupõe uma sociedade verdadeiramente activa e solidária. Activa na acção 

quotidiana, na busca da criatividade, na promoção da dignidade humana e da 

experiência como elemento de ligação entre as diversas gerações. 

 

 Distinguindo algumas situações que exigem particular atenção 

nomeadamente: 

 

 1ª – O isolamento de pessoas idosas nos grandes centros urbanos, em 

especial na grande Lisboa e no Grande Porto, que nos deve levar a uma 

reflexão muito séria sobre a forma como estamos a tratar a cidade e os 

objectivos norteadores do urbanismo. As insuficiências nas acessibilidades, 

nas qualificações das zonas mais antigas, a desestruturação familiar e quebra 

dos laços de vizinhança, a solidão e o isolamento, os ritmos de vida são 

aspectos que o urbanismo não pode ignorar sob pena de também por essa via 
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acentuarmos as dificuldades do envelhecimento. Só em Lisboa vivem 

aproximadamente 44 mil idosos sós. 

 

 2ª – O envelhecimento em paralelo com a desertificação humana do interior. 

Este fenómeno, cujas causas são conhecidas, não pode deixar de nos 

interpelar quanto ao grande tema da equidade territorial e das oportunidades 

de desenvolvimento para as diversas regiões do País. Ora é também aqui que 

os serviços para idosos, as respostas com base na itinerância e no apoio 

domiciliário são fundamentais para aumentar a qualidade de vida dos cidadãos 

mais velhos. 

 

 3ª – A dependência entre os idosos, problema que tem aumentado em razão 

do envelhecimento populacional. Criou uma necessidade urgente de serviços 

especializados de saúde que permitam dar condições de vida às pessoas que 

requerem cuidados especiais, por exemplo na área da reabilitação ou das 

doenças neurológicas como alzheimer. Importando manter os idosos, sempre 

que possível, no seu meio familiar, habitacional e comunitário, é fundamental 

desenvolver serviços de apoio domiciliário, com componente social e de saúde, 

promovendo a melhoria da qualidade de vida das famílias. 

 

 4ª – Envelhecimento activo, a que atrás me referi. É preciso integrar uma 

mudança de paradigma de organização social com origem no aumento da 

esperança média de vida: maior capacidade efectiva de intervenção dos mais 

velhos na vida social e desenvolvimento de serviços específicos para pessoas 

idosas. Toda a Europa está a despertar para este paradigma, gizando um 

conjunto de políticas que permitam aos idosos uma melhoria significativa da 

sua qualidade de vida. Refiro-me a medidas como o turismo sénior, o trabalho 

a tempo parcial, o voluntariado, a formação ao longo da vida. Não devemos 

esquecer que daqui a 20 anos as pessoas idosas terão uma formação mais 

avançada, provavelmente rendimentos mais elevados e distintas necessidades 

culturais. Temos que antever essa evolução e prepará-la, promovendo 

iniciativas que vão no sentido de um envelhecimento positivo e saudável, que 

previna a dependência e dê significado à vida. 

 

 5ª – Revigoramento da sociedade civil, na lógica da responsabilidade e 

solidariedade cidadãs e cooperação ente instâncias públicas e privadas num 

regime de parcerias. (In JACOB, 2012: 61, 62, 63) 
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 Em Maio de 2006 a RUTIS é declarada oficialmente como Instituição 

Particular de Solidariedade Social e a 25 de Outubro de 2007 é assinado com o 

Ministério do Trabalho e Segurança Social um protocolo para a promoção do 

envelhecimento ativo durante o I Congresso Mundial do Envelhecimento Ativo 

realizado pela RUTIS em Fátima. 

 Em 2008 a RUTIS faz o registo no Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial da marca coletiva de certificação “ Universidade Sénior” e no ano 

seguinte é criado o NIEA (Núcleo de Investigação do Envelhecimento Ativo) 

que tem como objetivo apoiar e promover a investigação científica e académica 

sobre o envelhecimento. 

 A 16 de Outubro de 2010 é inaugurada a nova sede social da RUTIS em 

Almeirim sediada na Rua Conde da Taipa, que conta com uma biblioteca, duas 

salas de formação, um ginásio e gabinetes técnicos. Os motivos que 

contribuíram para que a sede da RUTIS se sediasse em Almeirim devem-se a 

fatores históricos, foi a Universidade Sénior de Almeirim que deu origem à 

RUTIS, sendo aí que se realizaram os primeiros encontros nacionais de UTIs.

 Para além de contribuir para a criação de novas UTIs, a RUTIS 

desenvolve várias atividades para as mesmas tais como, os Festivais de 

Teatro, de Música, de Dança, o Concurso de Cultura Geral, a Reunião Magna, 

bem como os já referidos encontros nacionais. Estes eventos têm sempre 

como objetivo chegar a todo o território nacional e permitir que o maior número 

possível de seniores participe. 

 É de referir de acordo com JACOB (2012) que desde 2008 que a 

associação participa regularmente em projetos europeus através de programa 

Grundtvig da Comissão Europeia e em finais de 2011 teve um projeto aprovado 

pela FCT (Fundação Para Ciência e Tecnologia) para o desenvolvimento da 

banca eletrónica juntamente com os parceiros italianos e espanhóis. 

 Conforme o autor anteriormente citado, atualmente a RUTIS representa 

190 Universidades Seniores e a Mesa do Conselho Geral das UTIs (órgão 

onde são discutidos os assuntos mais importantes para as UTIs) sendo 

constituída pelo Presidente da RUTIS, Pela Universidade Sénior de Setúbal, 

pelo CUTLA (Amadora), pela Universidade Sénior de Gondomar e pela 

Universidade Sénior de Lagos. 
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 Em Fevereiro de 2012 a RUTIS foi admitida no Conselho Económico e 

Social e pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 61/2012 integrando a 

Comissão Nacional de acompanhamento das atividades do AEEASEG em 

Portugal. 

 De acordo co JACOB (2012) em 1 de Abril de 2012 existem 168 UTIs 

efetivas inscritas na RUTIS espalhadas por todo o País. 

 Como se pode verificar o número de Universidades Séniores têm vindo a 

crescer a um ritmo acelerado, resultantes de uma necessidade de existir uma 

resposta social e socioeducativa resultante do crescimento da população idosa 

que carecia de uma resposta e este nível.  

 Segundo JACOB (2012) a Universidade da Terceira Idade (UTI) ou 

Universidade Sénior  

 

«é uma resposta socioeducativa, que visa criar e dinamizar regularmente 

actividades sociais, educacionais, culturais e de convívio, preferencialmente 

para e pelos maiores de 50 anos. As actividades educativas realizadas são em 

regime não formal, sem fins de certificação e no contexto da formação ao longo 

da vida» (RUTIS, 2011), ou conforme PINTO (2003) «instituições que se 

dedicam a dar resposta à procura de ensino não formal em variados domínios 

e à procura de actividades recreativas ou outras por parte da população 

sénior» (JACOB, 2012: 16).  

 

 Posto isso, pode considera-se que as Universidades Séniores 

apresentam um cariz educativo, onde são desenvolvidas atividades que 

enriquecem de forma grandiosa a vida dos seus alunos que necessitam de 

uma ocupação que lhes preencha a vida, uma vez que sentem necessidade de 

conviver, de aprender e de se manterem ocupados, pois têm muito para dar e 

muito para aprender. Apesar de estas apresentarem uma forma não formal de 

ensino, não existem certificados válidos para o ingresso no mundo laboral 

proporciona uma troca de saberes e experiências contribuindo positivamente 

para a melhoria da qualidade da vida dos seniores que as frequentam 

contribuindo para o enriquecimento pessoal. 
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As UTIs são um modelo de formação de seniores com grande sucesso a nível 

mundial que proporciona a estes um grande leque de actividades culturais, 

recreativas, cientificas e de aprendizagem. As UTIs enquadram-se no conceito 

de formação ao longo da vida (Lifelong Learning) ou formação permanente, 

assim como vai buscar princípios à gerontologia ou gerontologia educativa (Cit. 

in JACOB,2012: 16). 

 

  As UTIs promovem assim a formação ao longo da vida ou formação 

continua promovendo a estimulação, enriquecimento pessoal e social e 

participação em atividades educativas dirigidas a seniores que nutrem 

interesse em adquirir novas aprendizagens.  

 Conforme JACOB (2012) 

 

A educação para idosos tem sido objecto de numerosos estudos e actualmente 

são aceites duas perspectivas teóricas complementares: uma que concebe a 

educação como estratégia de «socioterapia», promovendo e estimulando a 

integração social, e nesse caso a educação é um instrumento de promoção 

social. A segunda perspectiva concebe um envelhecimento melhor para 

aqueles que mantêm a mente activa através de actividades educativas. Nesta 

visão a educação é simultaneamente uma espécie de ginástica mental, que 

evita o deteriorar das actividades cognitivas, e um instrumento para a aquisição 

de novos conhecimentos (JACOB: 2012; 16 e 17). 

 

 O autor diz-nos que a educação para idosos tem sido alvo de vários 

estudos, onde são concebidas duas perspetivas. A primeira encara a educação 

para idosos como uma forma de promoção social estimulando a integração 

social. Enquanto a segunda encara a educação para idosos uma forma de 

manterem a mente ocupada evitando deste modo o deterioramento das 

capacidades mentais e cognitivas através da aquisição de novos 

conhecimentos. Pode afirmar-se que estas duas perspetivas são válidas e 

complementares, o facto de muitos idosos frequentarem as Universidades 

seniores espalhadas por todo o país é uma forma de adquirirem novos 

conhecimentos, manterem uma participação ativa na sociedade através de 

atividades desenvolvidas na mesmas, promovendo o convívio, criando laços 

sociais, evitando estados de solidão e depressão que é comum a seniores que 
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deixam a atividade profissional ou que vivenciam o luto da perda do conjugue 

ao mesmo tempo que mantem a mente ocupada evitando assim a perda de 

capacidades cognitivas e intelectuais bem como demências oriundas da perda 

de faculdades. 

  Assim, pode dizer-se que as UTIs ou Universidades seniores são 

importantes polos de socialização promovendo a socialização entre os demais 

membros que a frequentam, sendo a educação referida por JACOB (2012) 

como uma Estratégia de Socioterapia, pois ao mesmo tempo que se aprende, 

convive-se o que se torna bastante positivo na terceira idade.  

 

 1.10. Surgimento das Universidades Seniores 

 

 Segundo JACOB (2012) as Universidades Seniores ou Universidades de 

Terceira Idade como movimento específico de ensino para os seniores 

surgiram em França em 1972, na Universidade de Toulouse pela mão do Dr. 

Pierre Vellas, Médico e Investigador que viveu durante o período de 1930-

2005. Este recorreu à pesquisa sobre os programas de estudo relacionado com 

o envelhecimento em universidades europeias e americanas, aos trabalhos de 

organizações internacionais e às políticas voltadas à velhice fortalecidas nos 

países mais desenvolvidos. Este após a leitura de toda a literatura disponível e 

visitas a hospitais, alojamentos e lares de idosos percebeu que as 

oportunidades oferecidas eram quase inexistentes. Assim, compreendeu que a 

universidade deveria voltar a sua atenção aos idosos, propiciando-lhes 

atividades intelectuais, artísticas, físicas e de lazer (JACOB, 2012:17 cita 

VELLAS,1997 in CACHIONI, 2003). 

 Segundo o autor anteriormente citado, um clima político especial em 

França desde 1968 incentivava as universidades tradicionais a desenvolverem 

programas educacionais vocacionados para a comunidade. Deste modo nascia 

no Departamento de Unidade de ensino e de Pesquisas da Faculdade de 

Ciências sociais da Universidade de Toulouse o primeiro destinado unicamente 

a reformados locais. Este curso não conferia títulos académicos, nem exigia 

qualificações especiais, nem exames e tinha como objetivo o estudo dos 

problemas médicos, sociais e psicológicos dos idosos. 
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 É dentro deste espirito que Paul Gramet, na época Secretário de Estado 

da Formação Contínua, em 1974, em Toulouse, afirmava que, 

  

 A Universidade parece ser o lugar ideal para a reciclagem da “ terceira idade”. 

Ela é o ambiente natural de encontro com a juventude, o ambiente natural de 

encontro entre as classes sociais e todos os níveis socioculturais (JACOB, 

2012: 17). 

 

 Segundo o autor anteriormente referido, 

 

 Podemos considerar, se tivermos em conta os aspectos pedagógicos, que as 

origens das UTIs remontam a 1727, quando Benjamin Flanklin em Filadélfia 

(EUA), formou um grupo de adultos e idosos, denominado “junto”, que durante 

trinta anos se encontrou semanalmente para discutir situações relacionadas 

com a sociedade e comunidades (JACOB, 2012:17). 

 

 Nas palavras de LEMIEUX (1994), 

 

 (…) este grupo desempenhou um papel de grande relevo no desenvolvimento 

da educação para adultos sem qualquer tipo de discriminação ( Cit. In  

JACOB, 2012: 18). 

 

 Entretanto EUA no século XIX nasceu o Lyceum, um programa 

educacional para adultos e para idosos, tendo como objetivo principal transmitir 

conhecimentos aos habitantes de pequenos municípios rurais. Na mesma 

época foi fundado o movimento Chautauqua, responsável por desenvolver 

atividades musicais e teatrais, conferências, discussões e estudos para 

membros de diversas Igrejas, que conseguiu atingir um grande número de 

pessoas aposentadas pelo facto de o programa ocorrer durante o verão 

(JACOB, 2012: 18 cita ARRUDA, 2007). 

   Por outro lado, segundo o autor anteriormente citado, pode-se atribuir 

também as origens das UTIs às escolas ou universidades populares típicas dos 

países nórdicos da Alemanha. 
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 Com referência a JACOB (2012) as escolas populares, cujo tema é 

Aprender para a vida são instituições de ensino voltadas para adultos, jovens e 

pessoas com menores habilitações, onde se ensinam cursos de educação 

geral e vocacional em variados tópicos como letras, musica, artes, línguas, 

jornalismo, educação fundamental e media, com princípios de ética, moral e 

democracia implícitos. Diferem de outras instituições de ensino pela sua 

informalidade no ensino, pelo facto de não se realizarem exames finais nem 

concederem diplomas e oferecerem cursos intensivos de dois em dois meses. 

Atualmente estes estabelecimentos funcionam também em regime de internato. 

 JACOB (2012) parafraseando TRINDADE (2009),  

 

 Basicamente é impossível explicar o que é uma Escola Popular. Uma breve e 

grosseira definição podia ser um género de escola para adultos que põe a 

tónica, de uma maneira geral, na educação para a vida. Mas, isto falha por 

defeito pois as palavras são poucas e escondem a verdade. Para entender as 

escolas populares, para além das palavras, é preciso experimentá-las. Trata-

se, afinal de contas, da única e mais original contribuição da Dinamarca para o 

pensamento universal da educação popular (JACOB, 2012: 18). 

 

 Segundo JACOB (2012) a primeira escola popular foi fundada na 

Dinamarca a 7 de Novembro de 1844 e teve origem no trabalho do filósofo, 

político, pastor e escritor dinamarquês Nikolajn Grundtvig que viveu entre 1783-

1872. 

 Já em Portugal o movimento das Universidades Populares surgiu 

apenas nos finais do século XIX com o objetivo de democratizar o acesso ao 

conhecimento e à formação cultural, científica e técnica nas diversas áreas do 

saber e da atividade social. 

  Na década de 30, com a instalação do regime ditatorial, foram 

encerradas todas as Universidades Populares, uma vez que estas eram 

consideradas espaços de liberdade com uma perspetiva de liberdade 

democrática, o que era inconcebível na altura uma vez que eram espaços que 

possibilitavam o acesso à cultura e ao conhecimento. Contudo só após o 25 de 

Abril de 1974 é que começaram em força as Universidades populares, embora 
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polarizadas. Em Portugal atualmente apenas a Universidade Popular do Porto 

está em funcionamento. 

 Conforme JACOB (2012) nos anos 60 do século XX, surgem em França 

e nos EUA as primeiras instituições destinadas exclusivamente a seniores, mas 

apenas como forma de ocupar os tempos livres dos reformados. Deve-se a 

VELLAS a ideia de associar ao entretenimento o ensino e a pesquisa. Para 

este a UTIs são: 

 

 (…) fundamentalmente instituições de saúde pública visando elevar os níveis 

de saúde física, mental e social das pessoas da terceira idade, bem como 

colocar à sua disposição programas de atividades particularmente adaptados 

(JACOB; 2012: 19 cita LEMIEUX; 2001) . 

 

  Segundo LEMIEUX (2001) relatado por JACOB (2012), 

 

 Este projecto deu origem, no entanto, talvez mais rapidamente do que se 

esperava, a um modelo que passou também a integrar cursos, conferências e 

outras actividades de toda a ordem tendentes a ir ao encontro da procura 

entusiasta que se verificava por parte das pessoas de idade (JACOB, 2012: 

19). 

 

 Passados sete anos já existiam 52 UTIs em toda a França. Em 1975 o 

movimento internacionalizou-se, primeiro pelo espaço linguístico francês e 

depois por todo o mundo, até que em 1976 foi criada a Associação 

Internacional das Universidades da Terceira Idade (AIUTA), em Genebra 

(Suíça). 

  Tendo por base o autor referido, da primeira UTI em Toulouse até às 

milhares atualmente existentes pode-se considerar que houve uma evolução 

de três gerações ou fases nos modelos de programas oferecidos por estas 

instituições.   

  A primeira geração, nos anos 60, é fundamentalmente de ocupação de 

tempos livres e corresponde a um modelo de serviços educativos. São mais de 

ordem de convívio cultural com o objetivo de ocupar as pessoas da terceira 
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idade e de lhes facilitar as relações sociais (Cf. JACOB; 2012:20 refere 

LEMIEUX; 1998). 

 Porém, embora este tipo de ensino decorresse num ambiente 

universitário, não oferecia um ensino que se equiparasse ao ensino 

universitário. 

 Contudo segundo LEMIEUX (1998) proferido por JACOB (2012). 

 

 A segunda geração, nos anos 70, tinha sobretudo como objectivo melhorar o 

bem-estar mental do idoso por meio de actividades culturais consideradas de 

interesse e desenvolver a sua capacidade de intervir socialmente. Entramos no 

domínio da pesquisa e do ensino mais formal. Nestas circunstâncias, a pessoa 

de idade assiste a conferências e debates animados por professores ou pelos 

próprios pares (JACOB; 2012:20). 

 

  E de acordo com o supracitado autor, a terceira geração, que data dos 

anos 80, desenvolveu-se no sentido de se aproximar das três características de 

qualquer universidade tradicional que englobasse o ensino, a pesquisa 

científica e o serviço à comunidade em que se encontra inserida. Esta geração 

procura dar resposta a uma população de “ Terceira Idade ” cada vez mais 

jovem e mais escolarizada, que começa a exigir cursos que possam ser 

reconhecidos. Surgindo assim a ideia de criar programas com alguma 

certificação, onde os alunos podiam beneficiar de um diploma, embora os 

mesmos possam ser frequentados por aqueles que não pretendem qualquer 

tipo de certificação ou avaliação. Nesta fase tendo por base JACOB (2012), 

 

 (…) pretende-se a criação de um programa educacional adaptado, com três 

ênfases: a participação dos alunos, a sua autonomia e integração. Os alunos 

deixam de ser meros consumidores e passam a produtores do saber (JACOB; 

2012:20). 

 

 Contudo, o mundo que rodeia as Universidades Seniores também 

denominadas por Universidades de Terceira Idade é diferente de país para 

país, de região para região ou até mesmo de cidade para cidade. Compete 

assim a cada universidade organizar-se consoante o número e tipo de alunos 
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que a frequentam, cabe a esta decidir se pretende um ensino mais formal com 

funções mais académicas ou pura e simplesmente um local de convívio que 

privilegie momentos mais lúdicos e prazerosos de lazer. 

 Conforme o autor supracitado, 

 

O facto mais importante é as UTIs serem Universidades “da” Terceira Idade em 

vez de Universidades “para a” Terceira Idade. Os seniores podem 

desempenhar nestas organizações até três papéis em simultâneo: alunos, 

professores ou dirigentes (JACOB,2012:21). 

 

 Quando falamos em Universidades Seniores ou Universidades da 

Terceira Idade como lhe queiramos chamar colocamos muitas vezes a questão 

– O que leva os Seniores a participarem nestes projetos? E a resposta que nos 

surge é a vontade de aprender, de encarar novos desafios, o facto de não 

encararem a idade da reforma como um fator negativo, mas sim que ainda têm 

muito para aprenderem e ensinarem. Outra situação que concorre 

positivamente para a qualidade de vida nesta fase da vida é a oportunidade de 

não se sentirem sós e ampliarem o leque de amizades. Para Luis JACOB 

fundador e presidente da RUTIS a resposta é, 

 

(…) a vontade de aprender, actualizar e partilhar os seus conhecimentos, 

manterem-se activos e participativos, a procura de novas formas de lazer 

intelectual, conviver e conhecer novas pessoas, combaterem o isolamento, 

criarem novos projectos de vida e entrarem em atividades lúdicas e culturais. 

Para além disso, o facto de ser aluno e andar numa Universidade Sénior dá 

“status” e auto-estima, oferece às pessoas um sentimento renovado de 

importância e de finalidade, algo por que esperar, até mesmo a força para lutar 

contra uma doença e para conquistar novas esperanças (IBIDEM; 2012:21). 

 

 JACOB (2012) refere um estudo realizado por FLORINDO (2009) que 

nos diz que, a principal justificação para voltar a estudar é a necessidade ou 

desejo de aprender e melhorar os seus conhecimentos (40%), seguida da 

vontade de manter a atividade (13%), E 43% dos seniores responderam que 
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depois de reformados gostariam de se dedicar a um passatempo e 75% 

concordam com a existência de oferta de formação para pessoas reformadas. 

 Segundo JACOB (2012) evocando FLORINDO (2009), 

 

Percepcionamos que após algum tempo na posição de reformada, a pessoa 

sente necessidade de ocupação e então aí procura actividades, pois a 

inactividade leva à decadência e isolamento e necessitam manter-se activos ou 

então encontram algum sonho que a vida profissional não lhes deu 

oportunidade de realizar (como dedicar-se a um passatempo específico, artes, 

etc.) ” ou “ as pessoas frequentam estas instituições pelo prazer que usufruem 

das actividades que frequentam, pelo convívio que permite desenvolver, por 

sentimentos afiliativos com outros com quem sentem afinidade, pela 

actualização de saberes, o que os capacita a interactuarem com as gerações 

mais novas de forma positiva, sentindo-se menos só provavelmente (JACOB; 

2012: 21 e 22 cita NETO; 2010). 

 

 Posto isto, pode dizer-se que o facto de a pessoa estar reformada é uma 

razão que conduz ao isolamento, uma vez que aos poucos perde os laços de 

amizade que tinha enquanto exercia a sua atividade, porém o facto de estar 

desocupada e de certo modo quebrar com os laços afetivos que advinham por 

via do trabalho que se exercia conduz muitas vezes a situações de solidão e 

isolamento que são propícios à depressão que é bastante comum quando se 

entra na terceira idade. A razão de muitas pessoas procurarem este tipo de 

instituições (UTIs) permite-as criar novos laços de amizades, conhecer novas 

pessoas e terem um objetivo de vida. Na medida que nestas instituições são 

realizadas uma série de atividades de lazer enquanto adquirem novas 

aprendizagens que outrora não tiveram oportunidade. 

 Outra razão que devemos de ter em conta prende-se com a demografia, 

pois o facto de a esperança média de vida tornar-se mais elevada, bem como a 

melhoria das condições económicas possibilitaram uma maior preocupação 

com a saúde e com o acesso à cultura e educação, preocupações estas que a 

algumas décadas atrás eram inexistentes, pois raramente alguém vivia até aos 

65 anos, idade que funciona como que um marco que assinala a entrada na 

terceira idade, os cuidados de saúde eram reduzidos e era impensável que 
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alguém que entrasse nessa faixa etária se preocupasse com questões 

culturais, bem como o acesso à educação, uma vez que esta estava restrita 

aos jovens. 

 As UTIs são uma forma de dar resposta a uma sociedade cada vez mais 

exigente que se preocupa com os seniores e com o seu bem-estar e promova a 

sua participação na sociedade. No sentido que todos nós para lá caminhamos, 

por isso há que mudar mentalidades e trabalhar de forma igualitária, para que 

os jovens de hoje encontrem quando entrarem na terceira idade uma 

sociedade melhor que a que encontraram. 

 Outra mudança referenciada por BRASSEUL (1981) e citado por 

VELOSO (2002),  

 

É a forma da vivência da reforma / velhice, é o aumento da participação dos 

reformados/idosos na vida cultural e a necessidade de se sentirem inseridos 

social e culturalmente; continuarem activos e actualizados em diferentes áreas 

do conhecimento, o que, por sua vez, vai explicar o sucesso das UTIs e a sua 

elevada procura social. Esta questão articula-se com outros dois factos das 

sociedades desenvolvidas que são: o rápido desenvolvimento da tecnologia e 

do conhecimento e o facto de a educação começar a ser, cada vez mais, 

perspectivada como um processo ao longo da vida, valorizando e envolvendo 

outros contextos e agentes educativos, ultrapassando a visão limitada e 

exclusivista de educação como educação escolar e como preparação para o 

mundo do trabalho (in JACOB, 2012:22). 

 

 É importante referir que quando se entra na terceira idade outra situação 

que ocorre frequentemente são a perda de papeis sociais, a pessoa porque 

entra na idade da reforma deixa de exercer o papel de trabalhador, deixa de se 

sentir útil na sociedade, ocorrem muitas vezes perdas causadas pela morte do 

conjugue, verifica-se uma perda de laços familiares porque os filhos ou netos 

não habitam no mesmo espaço geográfico. Surge assim a necessidade de se 

criarem redes socias alternativas como refere o autor que é um papel muito 

bem desempenhado pelas UTIs, que de acordo com o supracitado autor 

assumem os principais objetivos: 
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 - Incentivar a participação e organização dos seniores, em actividades 

culturais, de cidadania, de ensino e de lazer.  

  

 - Divulgar a história, as ciências, as tradições, a solidariedade, as artes, a 

tolerância, os locais e os demais fenómenos socioculturais entre seniores. 

 

 - Ser pólo de informação e divulgação de serviços, deveres e direitos dos 

seniores. 

 

 - Desenvolver as relações interpessoais e sociais entre as diversas gerações. 

 

 - Fomentar a pesquisa sobre temas gerontológicos.” 

  

 Ou 

 

 As UTIs perseguem os seguintes propósitos, entre outros: a «promoção, a 

valorização e a integração do idoso», «o contacto com a realidade e a dinâmica social 

local», «a ocupação dos tempos livres», e «evitar o isolamento e a marginalização» 

(JACOB, 2012:23 cita VELOSO, 2002). 

  

 Ou 

 

 Segundo GIOVANNI CRISTIANIN (2001), os objetivos destes programas 

(UTIs) não se reduzem à abertura de novos cursos, nem tão pouco ao mero 

desenvolvimento intelectual dos alunos, mas pretendem favorecer a integração 

e permanência das pessoas de idade nas estruturas sociais e contribuir para a 

saúde da população sénior mediante o desafio de condutas de auto-cuidado e 

prevenção, assim como: 

 

 - Contribuir para a prevenção do declinar psicossociológico; 

 - Contribuir para a investigação cientifíca sobre viuvez; 

- Formar a população sénior para a sua inserção social e participação 

comunitária; 

 - Contribuir para uma nova arte de viver a terceira idade (in JACOB, 2012: 23). 
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 No entanto, pode afirmar-se que as UTIs são consideradas uma 

resposta social, onde predominam componentes de ordem culturais, educativas 

com o intuito de promover a socialização. Sendo portanto consideradas 

poderosos agentes de socialização que têm como objetivo quebrar o 

isolamento, proporcionando aos seniores atividades saudáveis, promover o 

convívio e participação social. 

 Porém, conforme JACOB (2012) não é unânime a utilização do termo 

Universidade pois o mesmo é alvo de discórdia, uma vez que as mesmas não 

cumprem os requisitos de uma universidade. Por esse motivo optou-se por 

designar as mesmas por Clubes, Academias, Institutos Culturais ou 

Associações. 

 Citando JACOB (2012) em Portugal,  

 

(…) apenas a Universidade de Terceira Idade de Abrantes e a Universidade 

Internacional para a Terceira Idade (Portaria n.º923/84 de 17 de Dezembro) 

tem autorização do Ministério da Educação para usar esse nome (IBIDEM, 

2012:24). 

 

 Contudo, no nosso país a grande maioria das UTIs optou pelo nome 

Universidade Sénior, embora numa primeira fase fosse mais comum optar-se 

pelo nome Universidade da Terceira Idade. Porém, a maioria cumpre os rituais 

académicos como: a receção ao caloiro, a terminologia aluno/professor, a 

oração de sapiência, as tunas académicas, as capas, as férias escolares e a 

abertura e encerramento dos anos letivos. 

 

 1.11. Modelos de funcionamento das Universidades Seniores 

 

 As Universidades Seniores são espaços abertos que variam consoante o 

modelo de funcionamento implementado e de acordo ao público a quem se 

destina. Relembramos que quando uma instituição surge, destina-se a um 

determinado público-alvo, e como tal necessita de cumprir uma série de 

requisitos e destina-se ir ao encontro das necessidades da população a quem 

se dirige se não seria desnecessária a sua criação. 
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 Neste prisma evocando JACOB (2012) existem quatro modelos, 

nomeadamente, o modelo francês ou continental e o modelo inglês ou 

britânico. 

 Enquanto, o primeiro associa as UTIs às Universidades formais, tendo 

por base a logística de uma universidade formal, com professores e recursos, 

privilegia a investigação e pode criar cursos superiores e de pós-graduação 

para seniores, o que pressupõe exigências culturais para o acesso. 

 Já o modelo inglês britânico desenvolveu-se tendo por base as 

associações sem fins lucrativos ou grupos auto-organizados, sendo um modelo 

mais livre e independente, informal, aproxima mais os professores e os alunos, 

tem maior abertura à participação dos utentes, os programas para além do 

ensino, desenvolvem vertentes sociais e recreativas e os professores exercem 

a sua atividade em regime de voluntariado. JACOB (2012) baseia-se na 

definição de THOMPSON (1995), que nos diz que,  

 

 O modelo Britânico é o único a operar numa base de ajuda mútua. Nem os 

professores, nem os dirigentes são pagos, excepto em circunstâncias 

excepcionais. Os professores e os líderes dos grupos oferecem 

voluntariamente os seus préstimos e qualificações. As aulas são informais, 

dadas pelos próprios membros, gratuitamente e a nível local (JACOB, 

2012:25). 

 

 De acordo com o referido autor, este modelo foi exportado para os 

países de influência britânica, como a Austrália e a Nova Zelândia. Sendo que 

só apenas em 1981 surgiu em Inglaterra a primeira UTI associada a uma 

universidade tradicional, neste caso a de Cambridge. 

 Importa referir que, temos assim dois modelos de organização das UTIs, 

que assentam nos mesmos objetivos, mas diferem no modo como estão 

organizadas. 

 Conforme o supracitado autor ainda podemos considerar mais dois 

modelos de UTIs, sendo eles, os modelos mistos ou híbridos, que associam o 

modelo francês ao modelo britânico, e os modelos norte americanos, 

designados Elderhostel e os Institutes for Learning in Retirement. 



Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

A importância da aquisição de novas aprendizagens na terceira idade e seu contributo 

para o envelhecimento bem-sucedido 
70 

 A que passo que a Elderhostel12 é a maior organização sem fins 

lucrativos mundial, criada em 1975 em New Hampshire, sendo que em 1980 já 

funcionava em cinquenta Estados, no Canadá conta já com cerca de vinte mil 

participantes anualmente. Em 1981 abriu a primeira agência no México e 

posteriormente espalhou-se por todo o mundo. Esta organização possibilita a 

realização de viagens de aventuras educativas para maiores de 55 anos, 

oferecendo aos seus associados visitas de estudo educativas a locais, como 

visita a monumentos e museus históricos e ainda miniconcursos por mais de 

noventa países (Cf. JACOB, 2012: 26). 

 O primeiro Institute for Learning in Retirement sugiu em 1962 em Nova 

Iorque intitulado Institute for Retired Profissionals com o patrocínio da New 

School for Social Research. A filosofia adjacente é um misto das UTIs de 

modelo Inglês e Francês. Estes encontram-se agregados a uma Universidade, 

partilham as instalações e os professores, embora dirigidos voluntariamente 

pelos alunos e são autónomos administrativa e financeiramente em relação à 

Universidade. Neste modelo não existem exames de admissão nem diplomas.  

  É de referir que em alguns países estes dois modelos funcionam em 

regime de complementaridade, como é o caso da Espanha, onde existem as 

“Universidades de Mayores” de modelo francês e as “ Aulas para la Tercera 

Idad ” de modelo inglês. 

  Importa salientar que, no modelo francês cabe ao Estado financiar as 

UTIs. Enquanto que, no modelo inglês os alunos são a principal fonte de 

receitas, mas como os professores e dirigentes trabalham quase sempre em 

regime de voluntariado, as despesas são mínimas. 

  No que respeita à duração dos cursos ministrados nas UTIs também 

diferem quanto ao modelo, verificando-se mo modelo francês cursos de curta 

duração, no modelo inglês rege-se por cursos de longa e média duração. 

 

 

                                                             
12

 Informação disponível in www.elderhostel.com 
 
 

http://www.elderhostel.com/
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 1.12. As Universidades Seniores em Portugal 

 

 Em Portugal o número de Universidades Seniores também designadas 

por UTIs têm vindo a aumentar de forma progressiva, a grande razão deve-se 

sobretudo ao aumento da população sénior e a preocupação constante de 

melhorar a sua qualidade de vida. Sendo que grande maioria das UTIs, tal 

como refere JACOB (2012) regem-se pelo modelo inglês. Embora desde 2009 

têm surgido alguns projetos semelhantes ao modelo francês, sendo a titulo de 

exemplo o programa 60+ Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto de Estudos 

Académicos para seniores da Academia de Ciências de Lisboa ou o Programa 

de Estudos Universitários para Seniores da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Sendo que em 2012 a RUTIS cooperou com o Instituto 

Superior de Línguas e Administração, abrindo a I Pós-graduação em Cidadania 

Ativa dirigida somente a Seniores. 

 Relembrando a génese das UTIs pode afirmar-se segundo JACOB 

(2012) que a primeira chegou a Portugal no ano de 1976 com a criação da 

Universidade Internacional da Terceira Idade de Lisboa, situada no Chiado, 

vinda pelas mãos do Eng.º Humberto Miranda e pela sua esposa Celeste 

Miranda. Que durante a sua passagem pela cidade da luz (Paris), travaram 

conhecimento com Dr. Pierre Vellas, o que terá sido fundamental para 

iniciarem o projeto. Esta UTI foi um sucesso chegando a publicar três edições 

da revista Gerontologia. 

 Sucederam-se em 1979 a Universidade Popular do Porto e em 1987 a 

Universidade de Lisboa da Terceira Idade (ULTI), fundada pela Dra. Laura 

Ferreira, e a Academia de Cultura e cooperação de Lisboa, fundada pela União 

de Misericórdias Portuguesas.   

 Apesar das UTIs terem surgido no nosso país na década de 70, estas 

encontravam-se limitadas geograficamente a Lisboa e Porto. Somente no ano 

2000 assistiu-se ao boom das mesmas.  

 Segundo JACOB (2012), 
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 Uma das primeiras referências oficiais às UTIs surge no programa do IX 

Governo Constitucional (1983/85), cuja Secretária de Estado da Segurança 

Social era a Dra. Leonor Beleza, com o seguinte conteúdo: 

 

 Artigo 3 – Cidadão de terceira idade, não de terceira classe. Ponto 3.1 – 

Principais medidas. Alínea 8 – Apoio, dentro dos meios disponíveis, às 

universidades da terceira idade (JACOB, 2012:31). 

  

 Em Abril de 2004, durante o III Encontro Nacional de Universidades 

Seniores a decorrer em Almeirim, as trinta UTIs presentes decidiram criar uma 

nova estrutura associativa, a RUTIS (Associação de Universidades da Terceira 

idade), que viria a ser constituída juridicamente em 2005, sendo o Presidente/ 

Fundador o Professor Luis JACOB. 

  Tendo por base o citado autor, 

 

 A criação e o funcionamento das UTIs em Portugal está estabelecido no 

Regulamento Geral das UTIs e aprovado pelos dirigentes destas Reuniões 

Magnas da RUTIS (JACOB, 2012: 31). 

 

 De acordo com o supracitado autor atualmente devem existir mais de 

200 UTIs em Portugal. Contudo na RUTIS estão inscritas no final de Março, 

189 UTIs, das quais 18 encontram-se inativas por terem cessado funções, ou 

por não cumprirem os requisitos da RUTIS ou ausência de informações, 

existem mais de 20 UTIs relacionadas com os Clubes Rotários, que são 

normalmente as UTIs situadas no norte de país e de pequena dimensão, e 

devem existir mais de 10 UTIs isoladas. 

  No livro “ Universidades Seniores: Criar novos projectos de vida” escrito 

por Luis JACOB, este refere um estudo feito por VELOSO no ano de 2002, que 

nos diz que quanto à localização das UTIs na sua génese incidiu 

essencialmente nas zonas urbanas, pelo facto de se encontrar uma maior 

implantação geográfica no litoral do país, encontrando-se as mesmas em 

distritos que nem são os mais envelhecidos. Contudo, presentemente as UTIS 

espalharam-se por todo o território nacional, incluindo no interior e em 

localidades pequenas. 
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 De acordo com o presente estudo, as UTIs no nosso país utilizam 

preferencialmente a dominação de Universidades, correspondendo a uma 

percentagem 72%, sendo que 6% utilizam Universidade da Terceira idade e 

66% Universidade Sénior. Em terceiro lugar surge o termo Academia com 13%. 

 As Academias de Cultura e Cooperação estão normalmente ligadas às 

Santas Casa da Misericórdia. 

 Segundo JACOB (2012) é de salientar o desuso do termo Universidade 

de Terceira Idade em substituição do termo Universidade Sénior. Dado que, 

  

 A denominação Universidade de Terceira Idade deveu-se à analogia com o 

início da história das Universidades, no tempo medieval, em que as aulas eram 

conferências, procuradas pelos alunos interessados (JACOB, 2012:33). 

 

 É importante referir que, 

 

 Em Portugal perto de 30% das UTIs foram criadas pelos próprios utilizadores 

seniores, o que torna estas organizações ainda mais louváveis (JACOB, 

2012:33).  

 

 Ou seja citando PIRES (2003) 

 

 (…) quer isto dizer que, no nosso país, não foi o Estado, ao contrário do que se 

terá passado noutros países, que tomou a iniciativa de chamar a si a 

«educação» dos seniores instigando, por exemplo à criação de programas 

universitários para essa população nas universidades públicas tradicionais (cit. 

In JACOB, 2012:34). 

 

 Importa referir que a maioria das UTIs está agregada a outra 

associação, tipo IPSS, Rotários, Associação Cultural ou Clube. Porém de 

acordo com JACOB (2012) ao longo dos tempos as UTIs autónomas têm 

perdido terreno em relação às integradas numa associação, nomeadamente no 

que respeita a autarquias, uma vez que das 189 existentes, somente 35 

pertencem a uma câmara municipal ou junta de freguesia. 
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 Em Portugal o facto de as UTIS estarem integradas numa estrutura, não 

significa, que os seniores não participem ativamente na gestão e organização 

da mesma. Sendo de referir que as UTIs portuguesas funcionam todas fora do 

sistema escolar, mantendo-se fiéis aos princípios básicos de aprendizagem 

informal. De referir que a maioria funciona com professores voluntários, 

existindo no entanto, algumas que renumeram os professores, para todas ou 

só para determinadas disciplinas. 

 

 Para além das aulas estas desenvolvem várias actividades paralelas, têm 

revistas e publicações regulares e gradualmente vai-se aumentando a 

presença no espaço virtual das UTIs portuguesas. De salientar que neste 

momento a disciplina mais popular nas UTIs é a informática (JACOB, 2012:53). 

 

 Sendo que de acordo com o estudo realizado, 

 

 Existem actualmente mais de 3.300 disciplinas nas UTIs da RUTIS (JACOB, 

2012:35). 

 

 Todavia a maioria das UTIs tem grupos de teatro e de música, que na 

minha perspetiva são uma forma de dinamizar as mesmas e de mostrar o 

trabalho desenvolvido neste campo. Relembrando que os alunos das 

Universidades Seniores são muitas vezes chamados a atuar em diversas 

ocasiões a mostrar os seus dotes no cântico ou no teatro. 

 Pode dizer-se que as UTIs são alvo de enorme sucesso não só no nosso 

país mas além-fronteiras, são um exemplo claro de envelhecer ativamente e 

com sucesso, deixando para trás mitos de que aprender só compete aos mais 

novos. Em suma,  

 

 (…) as UTIs são um projecto multifacetado de sucesso comprovado, que 

envolve a componente humana e social, a saúde e a educação e formação 

para e pelos mais velhos (JACOB, 2012:36). 

 

 



Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

A importância da aquisição de novas aprendizagens na terceira idade e seu contributo 

para o envelhecimento bem-sucedido 
75 

1.13. As Universidades Seniores e a qualidade de vida dos Seniores 

 

Neste ponto aborda-se o tema a Importância que as Universidades 

seniores assumem na qualidade de vida de quem as frequenta. Uma vez que, 

este tipo de projetos cresce a um ritmo acelerado pressupõe-se que as 

mesmas contribuem significativamente para a melhoria da qualidade de vida de 

quem as frequenta. 

Deste modo a RUTIS13 (Associação Rede de Universidades de Terceira 

idade) resolveu levar a cabo um estudo em três cidades do país (Santarém, 

Almeirim e Lisboa) sobre o impacto destas Universidades na vida dos seus 

frequentadores.   

Tal como já foi referido anteriormente as UTIs surgiram em 1973 na 

França e chegaram a Portugal três anos mais tarde. Tendo em conta que se 

trata de um modelo específico de ensino para adultos, baseado normalmente 

na lógica de ensino em regime informal. Nas UTIs e as atividades que 

desenvolvem são um exemplo de envelhecimento ativo dado que os seniores 

ocupam nestas, vários espaços de atuação como alunos, professores, 

dirigentes, agentes de cidadania, guias em museus, voluntários noutras 

instituições entre outras. 

 

As UTIs são um modelo de formação de adultos com grande sucesso a nível 

mundial que lhes proporciona um leque de actividades culturais, recreativas, 

cientificas e de aprendizagem (JACOB, 2012:38).   

 

Estas segundo o autor anteriormente citado as UTIs têm como objetivo:  

 

Incentivar a organização de actividades culturais, sociais, de cidadania e lazer; 

Divulgar o ensino da história, das línguas, das novas tecnologias, das artes, 

das ciências humanas e exactas e também as culturas locais; Tornar-se um 

pólo de informação de direitos e deveres dos séniores, bem como dos serviços 

de que dispõem na comunidade local; Desenvolver relações interpessoais e 

intergeracionais, tendentes à aceitação da diferença e à solidariedade; 

Desenvolver a pesquisa sobre os temas da gerontologia (JACOB, 2012: 48). 

                                                             
13

 Informação disponível em www.rutis.org 
 

http://www.rutis.org/
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Relativamente ao termo qualidade de vida (QV) que Bowling considera 

como, 

 

Nível óptimo de funcionamento físico, mental, social e de desempenho, 

incluindo as relações sociais, percepções da saúde, bom nível de condição 

física e satisfação com a vida (Cit. In JACOB, 2012:38). 

  

No que concerne à relação entre as UTIs e a qualidade de vida dos 

Seniores onde de acordo JACOB (2012) foi elaborado pela RUTIS um estudo 

entre Novembro de 2004 a Abril de 2005. Relativamente ao mesmo é um facto 

que os dados demonstram que a perceção de qualidade de vida é melhor nos 

indivíduos que frequentam as UTIs. Neste sentido, JACOB (2005) enumera a 

existência de três condições necessárias para envelhecer com qualidade, 

sendo estas:  

 

a) Manter um baixo risco de doença (estilo de vida saudável); 

b) Manter um funcionamento físico e mental elevado; 

C) Manter um envolvimento/compromisso activo com a vida (In JACOB, 

2012:43). 

As Universidades Seniores são projetos que funcionam como 

mecanismos de combate à solidão sendo a solidão definida como: 

(…) estado emocional que inclui isolamento, tristeza, apatia, insatisfação na 

vida, por sua vez, desencadeado pela ausência de contactos e 

relacionamentos importantes, agradáveis e significativos, leva-nos a considerar 

que possivelmente não é o facto das pessoas estarem fisicamente sozinhas 

que pode ser o reflexo destes valores obtidos, mas sim de estarem privadas de 

um ou vários relacionamentos que gostariam de ter (JACOB,2012:43,44 cit. 

RUGGERO 2004). 

Em termos conclusivos pode-se afirmar que as UTIs concorrem 

positivamente para a melhoria de qualidade de vida de quem as frequenta, 

contribuindo para a melhoria do estado de saúde dos seus utilizadores. Dado 
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que as UTI são um exemplo de ensino informal que visam dar uma resposta 

social e cultural, a todos os indivíduos que se sintam motivados para a 

aprendizagem constante de diversas matérias, quer do domínio prático, quer 

teórico que procurem o bem-estar, a satisfação com a vida, possibilite a troca 

de experiências, proporcionem sentimentos muitas vezes adormecidos com o 

passar da idade como, a motivação e a troca de afetos.  

II. Enquadramento Metodológico 

 

1. Percurso Metodológico 

 

A presente investigação iniciou-se através de uma pesquisa e análise 

bibliográfica interdisciplinar sobre, A importância que a aquisição de novas 

aprendizagens na terceira idade e seu contributo para o envelhecimento bem-

sucedido, de forma, a ser abordada e fundamentada.  

Após a exploração, é necessário libertarmo-nos das informações e do 

material recolhido e estarmos dotados de ideias concisas para definirmos uma 

problemática relacionada com a pergunta de partida. 

  A problemática é a  

 

Abordagem ou perspectiva teórica que se decide adoptar para tratar o 

problema colocado pela pergunta de partida. É uma maneira de 

interrogar os fenómenos estudados (QUIVY & CAMPENHOUDT, 

2003:104). 

 

Em relação à pergunta de partida, esta foi elaborada para servir de fio 

condutor à investigação, facilitando a condução do projeto de investigação, 

neste caso, Em que medida a aquisição de novas aprendizagens na terceira 

idade contribui para o envelhecimento bem-sucedido? 
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1.1.Métodos 

  

Pode dizer-se que método é o caminho a percorrer para alcançar um 

determinado fim. O método permite utilizar os meios eficazmente para obter 

conhecimentos da realidade. 

GRAWITZ (1993) define métodos como 

  

(…) um conjunto concertado de operações que são realizadas para 

atingir um ou mais objetivos, um corpo de princípios que presidem a toda 

a investigação organizada, um conjunto de normas que permitem 

selecionar e coordenar as técnicas ( cit. in CARMO e FERREIRA, 1998: 

175) 

 

O método utilizado foi método qualitativo, uma vez que, este apresenta 

determinadas características como a maior profundidade de informação 

recolhida. 

Relativamente ao método qualitativo, diz-nos que é fundamentado na 

realidade e orientado para a descoberta, sendo  

 

O investigador é um “instrumento” de recolha de dados; a validade e a 

fiabilidade dos dados depende muito da sua sensibilidade, conhecimento 

e experiência (CARMO e FERREIRA, 1998:181). 

 

A grande importância do método referido é a validade do trabalho 

realizado, tentando que a recolha dos dados esteja de acordo com o que os 

indivíduos dizem e fazem. 

Deste modo, a pesquisa qualitativa é “descritiva”, isto é, a descrição 

deve ser rigorosa e resultar diretamente dos dados recolhidos. A presente 

investigação incluirá transcrições das entrevistas, através de gravações das 

mesmas, sendo estas realizadas conforme o consentimento do entrevistado.   

O espaço eleito para o estudo foi a SABS que conta com um número de 

170 de alunos que são a população alvo sobre os quais incide o estudo, foi 
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escolhida uma amostra de 10 alunos, aos quais se fizeram entrevistas semi-

diretivas. 

 

 Quanto ao método utilizado trata-se de um estudo de casos ou análise 

intensiva que segundo ALMEIDA e PINTO (1990). 

  

Consiste no exame intensivo, tanto em amplitude como em profundidade e 

utilizando todas as técnicas disponíveis, de uma amostra particular, 

selecionada de acordo com um determinado objectivo (ou, no máximo, de um 

certo número de unidades de amostragem), de um fenómeno social, ordenando 

os dados resultantes por forma a preservar o carácter unitário da amostra, tudo 

isto com finalidade última de obter uma ampla compreensão do fenómeno na 

sua totalidade (ALMEIDA e PINTO, 1990: 87). 

 

 Segundo os autores supracitados, este método possui três 

características, nomeadamente: a intensidade, “que tem a ver com a 

multiplicidade das facetas a explorar na análise da unidade de investigação e 

com a profundidade do estudo que implica as dimensões históricas dessa 

unidade”. A flexibilidade do método, “ que se traduz numa secção e utilização 

normalmente mais livres e amplas do que nos outros dois das técnicas 

disponíveis.” Por último, “A terceira característica provém da grande quantidade 

de material informativo recolhido sobre a unidade de análise, material que 

ainda por cima é heterogéneo por resultar de diversos níveis de análise e da 

utilização de diferentes técnicas” (IBIDEM, 1990:87). 

 

1.2. Amostra 

 

A presente investigação tem como tipo de amostra não probabilística. 

Segundo CARMO e FERREIRA (1998) amostras não probabilísticas podem ser 

selecionadas tendo como base critérios de escolha intencional 

sistematicamente utilizados com a finalidade de determinar as unidades da 

população que fazem parte da amostra.  

Optou-se por este tipo de amostra, uma vez que se selecionou a 

população-alvo de acordo com os objetivos definidos para a realização da 
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investigação. No que respeita aos critérios definidos na amostra cinge-se a 10 

alunos que frequentam a SABS há mais de um ano, que estão inscritos em 

maior número de aulas, estado civil (contemplando pessoas casadas, solteiras, 

viúvos e divorciados); profissão (tenta incluir diversas profissões); e quando ao 

género pretende-se entrevistar o mesmo número pertencente ao sexo 

masculino metade ao sexo feminino, ou seja pretende-se entrevistar cinco 

mulheres e cinco homens. 

Desta forma, optou-se pela amostragem de conveniência, dado que, 

 

Na amostragem de conveniência utiliza-se um grupo de indivíduos que 

esteja disponível (…) (CARMO e FERREIRA, 1998:197). 

 

 Neste sentido, selecionou-se e contou-se previamente os alunos que 

frequentam a SABS, que se mostraram desde logo disponíveis para 

responderem às questões colocadas pela investigadora. 

Neste tipo de amostragem o investigador terá de ter em linha de 

consideração que, 

 

Os resultados obviamente não podem ser generalizados à população à 

qual pertence o grupo de conveniência, mas do qual se poderão obter 

informações preciosas, embora não as utilizando sem as devidas 

cautelas e reserva (CARMO e FERREIRA, 1998:197).   

 

Para iniciar um estudo de investigação é necessário definir “(…) o 

campo das análises empíricas no espaço, geográfico e social, e no tempo.” 

(QUIVY & CAMPENHOUDT, 2003:157)  

A investigação tem por objetivo conhecer de forma a tornar mais claro e 

explicito os limites do campo de análise, descreve-se  

 

(…) período de tempo tido em conta, zona geográfica considerada, 

organizações e actores aos quais será dado relevo, etc.” (QUIVY & 

CAMPENHOUDT, 2003:158). 
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O período de tempo tido em conta para a realização do projeto foi de 

12 meses, tendo início em Outubro de 2012 e o desfecho em Outubro de 2013. 

2. Instrumentos utilizados na Investigação 

 

2.1. Técnicas 

 

Após o esclarecimento dos métodos utilizados para a investigação é 

imprescindível definir as técnicas que possibilitem recolher informação junto da 

população-alvo, 

 

As técnicas são procedimentos operatórios rigorosos, bem definidos, 

transmissíveis, susceptíveis de serem novamente aplicados nas 

mesmas condições, adaptados ao tipo de problema e aos fenómenos 

em causa. A escolha das técnicas depende do objectivo que se quer 

atingir, o qual, por sua vez, está ligado ao método de trabalho (CARMO 

e FERREIRA, 1998:175). 

 

A técnica utilizada para a recolha de dados foi a entrevista semi-diretiva, 

uma vez que, 

 

(…) é semidirectiva no sentido em que não é inteiramente aberta, nem 

encaminhada por um grande número de perguntas precisas. 

Geralmente, o investigador dispõe de uma série de perguntas – guias, 

relativamente abertas, a propósito das quais é imperativo receber uma 

informação da parte do entrevistado (…) (QUIVY & CAMPENHOUDT, 

2003:194). 

 

Optou-se pela entrevista semi-diretiva porque permite ao entrevistado 

falar abertamente e exprimir-se da forma que mais deseja. 

Para a concretização das entrevistas aos alunos que frequentam a 

Universidade Sénior de Beja foi definido o conceito de alunos que frequentam a 

SABS. Importa salientar que os nomes próprios dos entrevistados foram 
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substituídos por nomes fictícios de forma a salvaguardar o sigilo no que 

respeita à identificação dos entrevistados. 

 

2.2. Hipóteses Explicativas 

 

Para se proceder a uma investigação é necessário traçar hipóteses, 

pode-se afirmar que estas constituem um elemento fulcral, atribuindo-lhe 

amplitude e assegurando coerência entre as partes do trabalho. 

Deste modo,  

 

A organização de uma investigação em torno de hipóteses de trabalho 

constitui a melhor forma de a conduzir com ordem e rigor, sem por isso 

sacrificar o espírito de descoberta e de curiosidade que caracteriza 

qualquer esforço intelectual digno desse nome (QUIVY & 

CHAMPENHOUDT, 2003:119). 

 

São as hipóteses que vão conduzir a investigação, ou seja,  

 

(…) a hipótese fornece à investigação um fio condutor particularmente 

eficaz que, a partir do momento em que ela é formulada, substitui nessa 

função a questão da pesquisa (…) (QUIVY & CHAMPENHOUDT, 

2003:119) 

 

Segundo os autores supracitados anteriormente, as hipóteses 

apresentam-se como uma resposta provisória à pergunta de partida da 

investigação, sendo a mesma progressivamente revista e corrigida ao longo do 

trabalho exploratório e da elaboração da problemática. Contudo, para validar a 

hipótese é necessário confrontá-la com os dados da observação. 

Assim,  

 

(…) as hipóteses contribuem para uma melhor compreensão dos 

fenómenos observáveis, devem por sua vez, concordar com o que deles 

podem apreender pela observação ou pela experimentação (QUIVY & 

CHAMPENHOUDT, 2003:120) 
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Seguidamente serão apresentadas as hipóteses operativas definidas: 

 

 Hipótese 1: A aquisição de novas aprendizagens na terceira idade 

permite ao sénior manter as capacidades funcionais e intelectuais; 

 

 Hipótese 2: A aquisição de novas aprendizagens/ competências 

constitui uma mais-valia na terceira idade uma vez que contribui para o bem-

estar e qualidade de vida das pessoas. 

3. Plano de Ação 

 

Segundo Isabel Guerra (2002), todo o projeto de intervenção deverá 

conter um plano de ação. Segundo a autora o plano de ação consiste em 

descrever, 

 

(...) 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 os concretizar. Estas actividades decorrem da 

relação entre objectivos, meios e estratégias, pretendendo a concretização dos 

objectivos já definidos. (Guerra, 2002:170)  

 

A autora considera que após a definição das estratégias de intervenção, 

deve ser construído o Plano de Ação. Este contém um plano de atividades que 

descrevem de forma pormenorizada o que se pretende fazer, quem será 

encarregado das diferentes tarefas, e quais os recursos necessários para as 

concretizar.  

As atividades decorrem da relação entre objetivos, meios e estratégias. 

A organização do plano de ação deve realizar-se em torno das seguintes 

questões:  

- PORQUE é que deve ser feito? (relação com os objetivos); 

-O QUE É QUE DEVE SER FEITO? atividades e tarefas, pessoal e 

distribuição das responsabilidades, recursos necessários, etc.;  

- ONDE deve ser feito?;  
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- QUANDO deve de se feito?; 

 - COMO deve ser feito? (meios e métodos) (Guerra,2002:171).  

 

Assim, com base nos pressupostos teóricos defendidos pela supracitada 

autora, é necessário definir, nesta fase do projeto: descrição das atividades, os 

objetivos específicos, população-alvo, local de realização, tempo de realização 

ou data, horário, os recursos (Humanos, materiais e financeiros). Desta forma, 

foram elaborados os seguintes quadros onde estão evidenciadas as atividades 

que foram desenvolvidas, como se pode verificar a seguir.  
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Atividade 1 

 

 
Objetivos 

específicos 

 
População 

alvo 

 
Local de 

realização 

 
Data 

 
 

Horário 

 
Recursos 

Humanos Materiais Financeiros 

 
 
 

 

Pesquisa bibliográfica 

e documental acerca 

da temática inerente 

ao projeto de 

intervenção 

 

- Definição da 

pergunta de partida; 

- Construção de 

fundamentação 

teórica subjacente à 

pergunta de partida; 

 

- Compreender o 

fenómeno do 

envelhecimento nas 

suas diversas 

componentes; 

 

-Aprofundar o 

conhecimento 

sobre UTIs. 

 

 

 

 

Biblioteca 

 

De Outubro de 

2012 a Setembro 

de 2013 

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

Livros, artigos 

científicos. 

 

Sem custos 
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Atividade 2 

 

 
Objetivos 

específicos 

 
População 

alvo 

 
Local de 

realização 

 
Data 

 
 

Horário 

 
Recursos 

Humanos Materiais Financeiros 

 
Reuniões com a 

coordenadora da A 

SABS 

 

 

- Conhecer toda a 

estrutura 

organizacional da 

SABS 

 

 

 

 

 SABS 

 

De Outubro de 

2012 a Maio de 

2013 

 

 

 

 

 

Investigadora 

Coord. da  

SABS 

 

Documentos 

internos da 

SABS. 

 

Sem custos 

 
Atividades 3 

 

 
Objetivos 

específicos 

 
População 

alvo 

 
Local de 

realização 

 
Data 

 
 

Horário 

 
Recursos 

Humanos Materiais Financeiros 

 
Definição da 

conceção 

metodológica 

 

- Escolha da 

metodologia 

(instrumentos e 

procedimentos) 

 

 

 

SABS 

 

De Outubro a 

Novembro de 2012  

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

Livros 

científicos 

sobre 

investigação. 

 

Sem custos 
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Atividade 4 

 

 
Objetivos 

específicos 

 
População 

alvo 

 
Local de 

realização 

 
Data 

 
 

Horário 

 
Recursos 

Humanos Materiais Financeiros 

 
 

Caracterizar a SABS 

população-alvo  

(Alunos que 

frequentam a SABS) 

 

- Conhecer a SABS 

e a população-alvo 

 

 

 

Alunos da 

SABS 

 

 

SABS 

 

Mês de Fevereiro 

de 2013 

 

 

 

 

 

Investigadora 

Alunos e 

Coord. da 

SABS  

 

 

 

Papel, caneta, 

computador 

 

 

 

 

 

Sem custos 

 
Atividade 5 

 

 
Objetivos 

específicos 

 
População 

alvo 

 
Local de 

realização 

 
Data 

 
 

Horário 

 
Recursos 

Humanos Materiais Financeiros 

 
 

Realização de uma 

entrevista exploratória 

à Coordenadora da 

SABS 

 

- Conhecer a SABS 

em profundidade 

desde a sua 

génese. 

 

 

 

 

 

 

SABS 

 

 

Mês de Março de 

2013 

 

 

 

 

 

Investigadora 

e  Coord. da  

SABS 

 

Papel, caneta, 

computador 

 

 

 

 

Sem custos 
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Atividade 6 

 

 
Objetivos 

específicos 

 
População 

alvo 

 
Local de 

realização 

 
Data 

 
 

Horário 

 
Recursos 

Humanos Materiais Financeiros 

 
 
 

 

Aplicar entrevistas 

semi-diretivas aos 

alunos que 

frequentam a SABS 

 

- Recolher dados 

junto dos alunos 

que frequentam a 

SABS de forma a 

conhecer em 

profundidade os 

mesmos 

 

 

Alunos da 

SABS 

 

 SABS 

 

Durante o mês de 

Março de 2013 

 

 

 

 

 

Investigadora 

Alunos que 

frequentam a 

SABS 

 

 

 

Papel, caneta 

e gravador 

 

 

 

 

Sem custos 
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Atividade 7 

 

 
Objetivos 

específicos 

 
População 

alvo 

 
Local de 

realização 

 
Data 

 
 

Horário 

 
Recursos 

Humanos Materiais Financeiros 

 
 

Análise e tratamento 

das entrevistas  

 

- Recolha de 

informação acerca 

da amostra 

escolhida. 

 

Investigadora 

e 

Alunos da 

SABS 

 

SABS 

 

Mês de Junho de 

2013 

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

Computador e 

gravador 

 

 

 

Sem custos 

 
Atividade 8 

 

 
Objetivos 

específicos 

 
População 

alvo 

 
Local de 

realização 

 
Data 

 
 

Horário 

 
Recursos 

Humanos Materiais Financeiros 

AA 

Proposta de 

Intervenção 

 

- Delinear 

atividades que 

possibilitem uma 

melhoria da SABS. 

 

 

 

 

SABS 

 

De Julho a 

Setembro de 2013 

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

  

Computador, 

papel. 

 

 

 

Sem custos 
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4. Participantes 

 

 O espaço escolhido para o estudo foi a SABS que conta com um número 

de 170 alunos que frequentaram o ano letivo de 2012/2013 que são a 

população alvo sobre os quais incide o estudo, para tal foi escolhida uma 

amostra de 10 alunos, aos quais foram aplicadas entrevistas semi-diretivas, 

tratando-se de uma amostra não probabilística por conveniência.  

 Quanto aos critérios utilizados para definir a amostra foram selecionados 

os seguintes:  

 - Os alunos que frequentam a SABS há mais de um ano;  

 - Aqueles que se encontram inscritos em maior número de aulas; 

No que diz respeito ao género entrevistou-se o mesmo número de homens e 

mulheres (5 do sexo masculino e 5 do sexo feminino). 

 

5. Procedimentos 

 

Um projeto para ser viável acarreta em si uma série de procedimentos 

que devem de ser tidos em linha de conta. 

 Numa primeira fase antes de iniciar o estudo foi enviada uma carta por 

parte da investigadora à direção Universidade Sénior de Beja (na altura com 

este nome) com vista a solicitar um pedido de estudo da referida instituição da 

qual foi dado o parecer positivo. 

Seguidamente foi escolhido o tema que consistiu “ A importância da 

aquisição de novas aprendizagens na terceira idade e seu contributo para o 

envelhecimento bem-sucedido”.  

Depois passa-se à pesquisa bibliográfica e documental acerca da 

temática inerente ao projeto de intervenção procedendo-se assim à definição 

da seguinte pergunta de partida “ Em que medida a aquisição de novas 

aprendizagens na terceira idade contribui para o envelhecimento bem-

sucedido?”. Pretende-se nesta fase proceder à construção de fundamentação 

teórica subjacente à pergunta de partida, compreender o fenómeno do 
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envelhecimento nas suas diversas componentes e aprofundar o conhecimento 

das UTIs. Esta fase acarretou algumas reuniões com a coordenadora da SABS 

que permitiram à investigadora conhecer toda a estrutura organizacional da 

SABS. 

Posteriormente define-se a conceção metodológica a seguir 

estabelecendo-se os instrumentos a utilizar para a pesquisa, tratando-se de um 

estudo de caso optou-se por uma amostra não probabilística por conveniência. 

Seguidamente considerou-se pertinente caraterizar a população-alvo, ou 

seja, os alunos que frequentam a SABS, optando-se por uma amostra de dez 

alunos que frequentam a SABS, de forma a profundar o conhecimento sobre a 

amostra escolhida optou-se pelo recurso a entrevistas semi-diretivas. 

Após o guião das entrevistas elaborado pensou-se que seria importante 

realizar uma entrevista exploratória à coordenadora da SABS, como forma de 

aprofundar o estudo sobre a caraterização da referida instituição desde a sua 

génese.  

Sucede-se a fase da aplicação das entrevistas, utilizando-se o recurso à 

gravação das entrevistas perante o consentimento dos entrevistados com o 

intuito de recolher informação junto dos mesmos. 

Após todo esse processo e recolhida a informação procede-se ao 

tratamento dos dados e à análise dos resultados, sendo feita uma análise de 

conteúdos das entrevistas semi-diretivas. 

Por último, tendo um conhecimento da referida instituição bem como dos 

elementos que a compõem traça-se uma proposta de intervenção onde são 

delineadas atividades que possibilitem uma melhoria da SABS.  
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III. Estudo Empírico 

 

1.Contextualização 
 

1.1. A Cidade de Beja 

 

A zona geográfica delimitada para a investigação foi o distrito de Beja, 

que se localiza no coração da vasta planície alentejana. O Distrito de Beja14 é 

limitado a Norte pelo Distrito de Évora, a Este pela Espanha, a Sul pela Região 

do Algarve e a Oeste pelo Oceano Atlântico e o Distrito de Setúbal. Situa-se na 

região Alentejo, distribuindo-se os seus 14 concelhos por duas Sub-regiões: ao 

Baixo Alentejo pertencem os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 

Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, 

Ourique, Serpa e Vidigueira; e ao Alentejo Litoral pertence o concelho de 

Odemira. 

Os cerca de 10.223 Km2 de área são constituídos por uma extensa 

planície, cortada apenas por serras pouco altas: ao Norte, a Serra do Mendro, 

a Oeste, os picos de Aroche e a Sudeste, o monte do Cercal e a serra do 

Caldeirão. O Distrito é ainda atravessado de Norte a Sul pelo Guadiana, que 

recebe aqui muitos dos seus afluentes: Enchoé, Colces, Carreiras. Na Serra do 

Caldeirão nasce o Rio Mira que vai desaguar em Vila Nova de Milfontes. Toda 

a parte Sudeste do Distrito é plana e estende-se sem interrupção pelos 

Concelhos de Mértola, Serpa, Castro Verde e Almodôvar. A parte costeira do 

Distrito, que se estende das proximidades da enseada de Porto Covo até à foz 

da Ribeira de Odeceixe é baixa e ornada de rochedos. Há ainda a registar 

grandes florestas de sobro, azinho e eucalipto. Na área do Distrito, é notável a 

riqueza de produtos minerais, entre os quais se destacam o cobre, pirite 

cuprífera, chumbo, manganés, ferro e antimónio. Como região meridional que 

                                                             
14

 Estudo realizado por Maria Teresa Sacristão Cardoso da Silva no ano de 2008, onde é feita 

uma caraterização Sócio-económica do Distrito de Beja, projeto levado a cabo pela REAPN- 

Rede Europeia Anti-pobreza/ Núcleo Distrital de Beja, disponível no catálogo online da 

Biblioteca Municipal de Beja. 
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é, apresenta um clima de afinidades mediterrânicas e continentais. De Verão 

quente e seco, as temperaturas médias variam entre 21º e 25º C. 

O Distrito de Beja é o mais extenso distrito do país, representa 11,5% da 

área continental portuguesa, reúne inúmeras potencialidades, graças à sua 

situação geográfica e estratégica, altamente invejáveis. A sua proximidade com 

a zona industrial de Sines e com a vizinha Espanha, bem, como a sua costa 

atlântica constituem elementos de inegável valor e importância para o 

desenvolvimento da Economia, da Indústria, e do Turismo desta região de 

Portugal. O Distrito de Beja tem vindo gradualmente a atrair investidores, 

devido à riqueza das suas matérias-primas e ao seu subsolo. A agricultura é o 

pano de fundo económico do Distrito de Beja. A melhoria do sequeiro e a 

implantação do regadio são fatores importantes para o desenvolvimento. As 

principais produções estão no campo vegetal: o trigo, a cevada, a aveia, o 

girassol e a azeitona; no campo animal: ovinos, bovinos e suínos; no campo 

florestal: o sobreiro e a azinheira, no campo da viticultura a região conta 

atualmente com alguns dos melhores vinhos do mundo. A pecuária 

desempenha ainda um papel importante na economia da região, o que é 

atestado pelo elevado número de explorações espalhadas pelo distrito.  

O Comércio e Serviços têm desempenhado um papel importantíssimo 

no desenvolvimento económico do Distrito de Beja. Existem hoje empresas e 

instituições que asseguram uma prestação de serviços eficiente e rápida. É de 

salientar que há ligação aos grandes centros urbanos nacionais e estrangeiros, 

tornando-se também um ponto de encontro de muitos e diversificados 

investidores. 

A extração de inertes têm vindo a tomar cada vez mais um papel 

fundamental na divulgação internacional desta região, devido à exportação de 

cobre e zinco.  

Na área do Distrito, é notável a riqueza destes produtos minerais, entre 

os quais se destacam as minas de cobre de Algares, Moinho e São João do 

Deserto em Aljustrel, e ainda Neves Corvo em Castro Verde.   

O turismo é considerado uma importante fonte de receita para o País, é, 

sem sombra de dúvida, um elemento imprescindível para o seu 

desenvolvimento integral. As múltiplas possibilidades vão desde a caça e a 
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pesca no mar e barragens, à riquíssima arqueologia da região, ao artesanato, 

festas, romarias e praias do Litoral Alentejano.  

Beja é Capital de um distrito com catorze concelhos, com uma área de 

1138,7 Km2. O concelho de Beja é constituído por dezoito freguesias: 

Albernoa, Baleizão, S. João Baptista, Salvador, Santa Maria da Feira, Santiago 

Maior, Beringel, Cabeça Gorda, Mombeja, Nossa Senhora das Neves, Quintos, 

S. Brissos, S. Matias, Salvada, Santa Clara do Louredo, Santa Vitória, 

Trigaches, e Trindade. Está delimitado pelos concelhos de Cuba, Vidigueira, 

Serpa, Mértola, Castro Verde, Aljustrel e Ferreira do Alentejo. Beja é uma das 

mais importantes cidades portuguesas e também uma das mais belas. 

Juntamente com Évora, congrega a liderança de uma vasta região, o Alentejo, 

que vive com difíceis problemas económicos. A história de Beja remonta a 

épocas pré-romanas. Quando aqui chegaram as tropas de Roma, Beja passou 

a ser a Pax Júlia. Com os árabes, a cidade passou a ter a denominação atual. 

 Sendo de referir que segundo os resultados definitivos dos Censos de 

2011, tendo por referência os dados disponíveis no Instituto Nacional de 

Estatistica - INE15 é que a população residente no Distrito de Beja sofreu um 

decréscimo considerável de 161.211 segundo os dados dos censos de 2001 

para 152.758 segundo os censos de 2011. 

Contudo segundo a mesma fonte a Cidade de Beja em 2001 população 

residente era de 35.762 passando para 35.854 em 2011 verificando-se um 

acréscimo da população residente na Cidade de Beja. Tendo por referência os 

dados do INE o envelhecimento da população é hoje um dos fenómenos 

demográficos mais preocupantes nas sociedades modernas. Sendo de referir 

que no concelho de Beja em 2001 o índice de envelhecimento da população 

era de 141 diminuindo para 136 em 2011, o que significa que por cada 100 

jovens existe 136 idosos.  

É de destacar o envelhecimento populacional do distrito de Beja o que já 

se evidencia há algum tempo, segundo SILVA (2008) 

 

Desde a década de 50 do século X que se assiste a um decréscimo 

populacional no distrito de Beja, sendo de grande relevância até à década de 

                                                             
15

 www.ine.pt 
 

http://www.ine.pt/
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70 do mesmo século. Embora com menos intensidade esse decréscimo 

continua a marcar presença no Alentejo, neste caso concreto no distrito de 

Beja, tornando-o cada vez mais pobre e envelhecido, podendo mesmo ser 

caracterizado como um “Território Envelhecido e Economicamente Deprimido” 

segundo o estudo do Instituto da Segurança Social (SILVA, 2008:19). 

 

O campo de análise onde a investigação irá incidir é a Universidade 

Sénior de Beja, devido a esta abranger todo o distrito de Beja. Tendo como 

público-alvo os estudantes da SABS, sendo sobre estes que vai incidir o 

presente estudo. 

 

1.2. A História da Associação Saberes e Aprendizagens Beja Sénior 

(SABS)  

 

 Segundo a informação cedida pela coordenadora da Universidade 

Sénior de Beja, atualmente denominada Associação Saberes e Aprendizagens 

Beja Sénior, a ideia da criação do projeto da “Universidade Sénior de Beja” 

surgiu em 2006 pela necessidade sentida por esta, de uma resposta adequada, 

construtiva, alegre e descontraída para a população reformada da cidade de 

Beja. Inicialmente procurou saber da existência de algum projeto neste sentido 

e concluiu que nada havia. 

Em 2006 surgiu a ideia da criação do projeto “Universidade Sénior de Beja”, 

pela necessidade sentida por mim, de uma resposta adequada, construtiva, 

estimulante, alegre e descontraída, favorecendo a troca de saberes a 

solidariedade a promoção da auto-imagem e do auto-conhecimento na 

população reformada de Beja. (Coordenadora da SABS) 

 O primeiro contacto efetuado foi com a RUTIS (Rede de Universidades 

da Terceira Idade) a quem pediu esclarecimentos e orientações como pôr um 

projeto deste âmbito a funcionar. 

 Tendo uma ideia concreta e formulada do que se pretendia e que passos 

dar, surgiu um problema, como contactar as pessoas sendo essa cidadã uma 

pessoa natural de Alcobaça e a viver em Beja (na altura há três anos). 
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 Solicitou ajuda para conhecer pessoas da cidade que estivessem 

dispostas a ajudar e nesse sentido foi-lhe apresentada a D. Alice Guerreiro que 

prontamente ajudou a reunir pré-inscrições iniciando o percurso pelos cafés de 

Beja, abordando as pessoas dentro da faixa etária pretendida. 

 Seguidamente pensou-se que a Câmara Municipal seria a entidade que 

na cidade conseguiria dar a melhor resposta a este projeto por isso a D. Alice 

apresentou-a ao Sr. Presidente da Câmara em funções (Dr. Francisco Santos). 

Tive o apoio de uma cidadã de Beja a D. Alice Guerreiro que me ajudou a 

“sondar” o interesse da população, através do preenchimento de uma pré-

inscrição junto da população alvo, que serviu para aferir o grau de interesse 

dos seniores nesta iniciativa e também me apresentou a pessoas que 

poderiam ser uma mais-valia para a concretização do projeto. Pude contar 

ainda com o apoio da RUTIS (Rede de Universidades da Terceira Idade) e com 

o total e importante apoio da Câmara Municipal de Beja. (Coordenadora da 

SABS) 

 Daí até à Universidade Sénior de Beja (nome escolhido pelos potenciais 

alunos na pré-inscrição) abrir as suas portas decorreu mais de um ano. 

 A Universidade Sénior de Beja surgiu no dia 19 de Outubro de 2007 com 

a abertura do primeiro ano letivo, sendo feito e aprovado um regulamento que 

regula o funcionamento da entidade (Anexo1). 

 Sendo que a U.S.B. tem como principais objetivos: 

 

a) Oferecer aos alunos, um espaço de vida socialmente organizado e 

adaptado às suas idades, para que possam viver de acordo a sua 

personalidade e a sua relação social; 

b) Proporcionar aos alunos a frequência de aulas e cursos onde os seus 

conhecimentos possam ser divulgados, valorizados e ampliados; 

c) Desenvolver atividades promovidas para e pelos alunos; 

d) Criar espaços de encontro na comunidade que se tornem incentivos e 

estímulos a um são espírito de convivência e de solidariedade humana e 

social; 

e) Divulgar e preservar a nossa história, cultura, tradições e valores; 
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f) Proporcionar às famílias, alunos e comunidade, a participação em 

estruturas de inter-ajuda, na concretização dos seus projectos familiares. 

g) Fomentar e apoiar o voluntariado social. 

h) Desenvolver acções de formação social, pessoal e profissional para toda a 

comunidade. 

 

No que respeita à Organização e Recursos Humanos importa salientar 

que: 

 

1. A Direção da associação é composta por um representante da Câmara 

Municipal de Beja, um representante da Cooperativa Cultural Alentejana e o 

coordenador em funções na Universidade.  

 

2. Compete ao Coordenador desenvolver as atividades regulares da U.S.B; 

promover novos serviços; representar a U.S.B. e manter o são 

relacionalmente entre todos. 

 

3. A USB conta com a participação de professores e colaboradores voluntários 

ao abrigo da Lei 71/98 de 3 de Novembro sobre o voluntariado. 

 

4. A USB conta também com o apoio logístico e administrativo da Câmara 

Municipal de Beja e da Cooperativa Cultural Alentejana.  

  

O regulamento também determina os deveres e direitos dos alunos bem 

como os deveres que a U.S.B. assume com estes: 

 

Deveres dos alunos: 

 

1. Manter um bom relacionamento com os outros alunos, professores, 

funcionários e com a instituição em geral. 

2. Pagar atempadamente as mensalidades e o seguro escolar. 

3. Participar ativamente nas atividades da U.S.B. que lhe agradem. 

4. Cumprir o regulamento, os valores e ideário da instituição. 
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 Direitos dos alunos: 

1. Direito a conhecer o regulamento da U.S.B. 

2. Direito a participar e abandonar a U.S.B. por vontade própria. 

3. Direito a participar ativamente nas atividades da U.S.B. 

4. Direito à individualidade e à confidencialidade. 

5. Direito a promover atividades. 

6. Direito a reclamar ou indicar sugestões sobre os serviços prestados. 

  

Deveres da U.S.B. 

1. Assegurar a boa manutenção das instalações e dos serviços. 

2. Cumprir e fazer cumprir o regulamento.  

3. Assegurar o normal funcionamento da U.S.B. 

4. Respeitar os deveres dos alunos. 

Promover um seguro escolar para os alunos. 

 Nos primeiros três anos as aulas decorreram na Casa da Cultura de 

Beja, depois passaram para o Campus do Instituto Politécnico de Beja onde 

permanecem, embora com a utilização de outros espaços da cidade 

nomeadamente, a Capricho Bejense, o Conservatório e Casa da Cultura. 

 Percorridos cinco anos de existência, foi sentida a necessidade de tornar 

a Universidade uma entidade legal. 

 Neste sentido, em 23 de Abril de 2012, foi registada a nova entidade 

como Associação Saberes e Aprendizagens Beja Sénior, sendo os sócios 

fundadores a Câmara Municipal de Beja e o Instituto Politécnico de Beja. 

Passados cinco anos da existência da Universidade Sénior que agora se 

denomina Associação Saberes e Aprendizagens Beja Sénior, devido à 

necessidade de deixar de ser só um projeto mas existir como entidade 

juridicamente constituída, faço um balanço positivo mas convicta que muito 

ainda há para fazer, pois as pessoas não são coisas e há sempre muito a 

ajustar e a inovar principalmente ao nível dos relacionamentos interpessoais. 

Para mim, tem sido uma aprendizagem de grande valor, tem contribuindo para 
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o meu crescimento pessoal e tem sido uma ajuda na compreensão do 

processo do envelhecimento. (Coordenadora da SABS) 

Contudo, a tomada de posse dos órgãos sociais da referida associação 

só se deu a 1 de Fevereiro de 2013 no Salão Nobre da Câmara Municipal de 

Beja onde foi lavrada a constituição de Associação (Anexo 2). 

 Importa referir que A SABS rege-se por um regulamento interno (Anexo 

3) que profere a Denominação da Associação Saberes e Aprendizagens Beja 

Sénior (SABS) com sede na Praça da República, 7800-427, em Beja com o nº 

de contribuinte 510195903. 

Comtempla uma série de objetivos gerais e específicos. 

 

A SABS tem como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento 

regional, integrado e participado da região onde se insere, contemplando os 

aspetos económico, sociais, ambientais e culturais. 

Os objetivos específicos são: 

 

a) Promover a formação complementar e profissional; 

b) Divulgar e promover atividades culturais; 

c) Colaborar com entes públicos e privados, nacionais e estrangeiros; 

d) Promover a igualdade de género e de oportunidades; 

e) Promover a cidadania ativa, a inclusão e o desenvolvimento social, 

valorizando a participação cívica; 

f) Contribuir para o desenvolvimento sustentável, nas suas mais 

diversas vertentes; 

g) Potenciar o relacionamento com a comunidade, constituindo-se 

fórum de diálogo permanente entre as instituições públicas e 

privadas da região, nomeadamente as empresas e os parceiros 

sociais; 

h) Oferecer aos alunos, um espaço de vida socialmente organizado e 

adaptado às suas idades; 

i) Proporcionar aos alunos aulas, cursos e atividades onde os seus 

conhecimentos possam ser divulgados, valorizados e ampliados; 
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j) Incentivar o desenvolvimento de atividades promovidas pelos alunos; 

k) Fomentar e apoiar o voluntariado social e a solidariedade humana; 

l) Promover e implementar ações e projetos intergeracionais e 

interculturais; 

 

Prevê a Organização e Recursos Humanos que fazem parte da referida 

Associação. São órgãos da SABS: 

a) A Assembleia Geral; 

b) A Direção; 

c) O Conselho Fiscal; 

d) O Conselho Consultivo. 

 

A SABS é administrada por uma Direção, composta por três membros: 

           a) Um presidente, um tesoureiro, e um secretário aprovados pela 

Assembleia Geral, sobre proposta do Presidente da Câmara de Beja. 

 A Direção pode delegar num coordenador a gestão corrente da SABS e 

outras competências. 

A SABS conta com a participação de professores e colaboradores 

voluntários ao abrigo da Lei 71/98 de 3 de Novembro sobre o voluntariado.  

As Competências dos órgãos e recursos humanos estão definidas no 

art.º 172º do Código Civil e nos estatutos da SABS: 

a) Aprovar os estatutos e regulamentos internos; 

b) Alterar os estatutos e regulamentos internos, por deliberação 

favorável de pelo menos três quartos do número dos associados 

presentes; 

c) Eleger e destituir os titulares dos órgãos da SABS; 

d) Aprovar o relatório de atividades e contas, apresentado pela Direção, 

com parecer do Conselho Fiscal; 

e) Aprovar o plano de atividades e orçamento, sob proposta da Direção; 

f) Determinar o montante das joias e quotas dos associados;  
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 A SABS rege-se também pelos Estatutos (Anexo 3) e pelo regulamento 

interno (Anexo 4) e conta com a colaboração voluntária de 37 professores. 

 As atividades da SABS decorrem no IPB, Casa da Cultura e Clube Gym. 

Atualmente existem 32 disciplinas a funcionar na SABS. 

 A Razão pela qual ao longo da presente investigação ser referida 

Universidade Sénior de Beja ao invés de A SABS - Associação Saberes e 

Aprendizagens Beja Sénior, deve-se ao facto de quando esta foi regularizada o 

trabalho se encontrava numa fase avançada e para os alunos continuam a 

referir-se à Universidade Sénior de Beja. 

 Durante o ano letivo corrente o número de alunos inscritos na SABS são 

170 alunos. Sendo de referir que quanto à faixa etária a grande maioria situa-

se entre 65 e 75 anos. 

 

Gráfico n. 1: Alunos Inscritos na SABS 

 

  

Fonte: Documentos da SABS 
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Quadro nº. 1: Número total de alunos inscritos na SABS durante os anos letivos 

de 2007/2008 a 2012/2013 

 

Anos Letivos N.º total de alunos inscritos na 

A SABS 

2007/2008 192 

2008/2009 215 

2009/2010 232 

2010/2011 204 

2011/2012 170 

2012/2013 170 

Fonte: Documentos da SABS17 

Quadro nº. 2: Relação entre as áreas e disciplinas lecionadas na SABS e o total 

de número de inscrições 

 

Áreas Disciplinas N.º de inscrições 

Línguas/Literatura 

Português 13 

Literatura 8 

Inglês 35 

Francês 15 

Espanhol 16 

Alemão  10 

Russo 8 

Ciências Sociais e 

Humana 

Sociologia 25 

Cidadania 8 

Antropologia 12 

Direito e Família 6 

História de Portugal 22 

                                                             
 
17

 Informações recolhidas na SABS durante o período de investigação que decorreu durante o 

mês de Março de 2013 
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História Mundial 14 

História do Feudalismo em 

Portugal 

14 

Ciências Exatas e 

Informática 

Matemática  8 

Informática 58 

Artes Técnicas de desenho e pintura 24 

Macramé 8 

Patchwork 20 

Bordados e Bainhas abertas 18 

Bordado de Castelo Branco 5 

Artes decorativas 16 

Coro 33 

Teatro 5 

Dança Criativa 16 

Costura 10 

Culinária 18 

Iniciação à música 5 

Motricidade Humana 

e Bem-estar 

Educação Física 15 

Ginástica de manutenção 30 

Bem-estar e Meditação 15 

História da Gastronomia 12 

Fonte: Documentos da SABS 18 

 

       O presente quadro ilustra a relação entre as áreas e disciplinas lecionadas 

na SABS e o total de número de inscrições durante o ano letivo de 

2012/2013.Verificando-se que existe uma maioria considerável de inscrições 

nas disciplinas relacionadas com as artes com um total de 178 inscrições, 

segue-se as áreas de Língua/Literatura com um total de 105 inscrições. 

Posteriormente, sucede-se as Ciências Sociais e humanas perfazendo um total 

de 101 inscrições. Seguidamente verifica-se nas disciplinas de Motricidade 

                                                             
18

 Os presentes dados foram concedidos pela Coordenadora da SABS durante o mês de Maio 

de 2013. 
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humana e bem-estar com um total de 72 inscrições. Por último, assiste-se a 

uma minoria de inscrições relacionadas com Ciências exatas e informática com 

um total de 66 inscrições. 

Quadro n.3: Caraterização dos alunos que frequentaram a SABS durante o ano 

letivo de 2012/2013 quanto ao sexo e faixa etária 

 

 Homens Mulheres Total 

Até 65 anos 8 56 64 

66-75 anos 24 58 82 

76-85 anos 6 16 22 

86-95 anos 1 1 2 

Total 39 131 170 

Fonte: Documentos da SABS 19 

De acordo com a Informação recolhida na SABS durante o ano letivo de 

2012/2013 o número total de alunos a frequentaram a mesma foi 170 alunos. 

Sendo que a referida instituição foi maioritariamente frequentada por mulheres, 

uma vez que se inscreveram 131 mulheres e 39 homens. 

 De acordo com os dados obtidos verifica-se uma maioria de frequência 

entre a faixa etária dos 66-75 anos, onde as mulheres apresentam um peso 

considerável com 58 inscrições e os Homens com 24 inscrições apresentando 

um total de 82 inscrições. Seguindo-se a faixa etária que vem até aos 65 anos 

que apresenta um total de 64 inscrições, sendo que 56 pertencem ao sexo 

feminino e 8 ao masculino. Sucede-se a faixa etária dos 76-85 anos que 

apresenta 6 inscrições do sexo masculino e 16 do sexo feminino perfazendo 

um total de 22 inscrições. Relativamente à faixa etária entre os 86-95 anos 

corresponde um total de 2 inscrições, uma inscrição feminina e uma masculina. 

Não existindo ninguém com 96 e mais anos, uma vez que, a pessoa com mais 

idade conta 93 anos.  

                                                             
19

 A presente informação foi recolhida na SABS durante o período de 02 a 06 de Setembro de 

2013. 
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6.Tratamento dos dados e análise dos resultados 

 

6.1.Perfil dos entrevistados 

 

O quadro corresponde à caraterização do perfil dos entrevistados.  

Quadro nº. 4: Caraterização dos entrevistados quanto à idade, sexo, estado civil, 

habilitações literárias e profissão 

 

Entrevistados Categorias 

Nome Idade Sexo Estado 

Civil 

Habilitações 

literárias 

Profissão 

Maria 69 anos Feminino Viúva Bacharelato Engª. Técnica Agrária 

João 67 anos Masculino Viúvo 9º ano Aposentado dos 

Correios, CTT 

Joana 71 anos Feminino Solteira 12º ano Técnica Oficial de 

Serviço Social 

António 74 anos Masculino Casado Magistério 

primário 

Prof. de ensino 

Primário 

Manuel 72 anos Masculino Casado 12º ano Funcionário Público 

no Ministério da 

Administração Interna 

Mariana 58 anos Feminino Divorciada Licenciada Prof. do 1º Ciclo 

Joaquim 93 anos Masculino Viúvo Licenciado Farmacêutico  

José 79 anos Masculino Viúvo 12ºano Sec. Judicial no 

Tribunal 

Joaquina 65 anos Feminino Casada 12º ano Téc. adm. na Câmara 

Municipal de Beja 

Francisca 63 anos Feminino Casada 12ºano Téc. de Informática 

 

Fonte: Dados recolhidos pela Investigadora20 

 

 

                                                             
20

 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 4 a 8 de 

Março de 2013 através da aplicação das entrevistas semi-diretivas realizadas aos alunos que 

frequentam a SABS. 
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Relativamente à faixa etária a pessoa com menos idade pertence ao 

sexo feminino e tem 58 anos. Em contrapartida a pessoa com mais idade 

pertence ao sexo masculino e tem 93 anos. Os restantes elementos 

encontram-se entre os 63 e 79 anos não incluindo ninguém na faixa etária dos 

80 anos.   

Relativamente ao estado civil também se incluem várias situações 

nomeadamente, quatro dos entrevistados são viúvos e quatro dos mesmos 

casados, uma entrevistada é solteira e outra divorciada.  

No que concerne às habilitações literárias é de referir que cinco dos 

entrevistados concluíram o 12º ano de escolaridade, desempenhando as 

seguintes profissões: técnica oficial de serviço social, técnica administrativa da 

Câmara Municipal de Beja, técnica de Informática, secretário Judicial no 

Tribunal e Funcionário público no Ministério da administração interna, uma 

entrevistada possui o Bacharelato sendo Engenheira técnica agrária, dois 

entrevistados são licenciados, uma é professora do 1º Ciclo e o outro 

Farmacêutico, um frequentou o magistério primário desempenhando as suas 

funções como professor de ensino primário e um entrevistado tem o 9º ano de 

escolaridade que encontra-se aposentado do CTT. 

Dado que todos os entrevistados desempenharam uma profissão é 

preponderante questioná-los acerca se consideram o facto de ter exercido uma 

profissão foi importante para a sua emancipação, sendo unânime a resposta, 

uma vez que todos consideram que o facto de terem desempenhado uma 

profissão foi fundamental para a sua emancipação.  

 Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa (2003), Porto Editora o 

termo profissão entendido por, acto ou efeito de professar; declaração pública; 

exercício habitual de actividade económica como meio de vida; ofício; mister; 

emprego; ocupação.   

 Sendo que o facto de se desempenhar uma profissão contribui para se 

ter a própria independência económica conduzindo à emancipação, sendo esta 

entendida por,  
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 Acto ou efeito de emancipar; libertação do jugo de uma autoridade, de uma 

sujeição ou de preconceito (s); independência; libertação; direito aquisição pelo 

menor de capacidade para o exercício de direitos.21  

 

Quadro nº.5: Constituição do agregado familiar 

 

Vive só Com o cônjuge Com o filho Com a irmã e 

cunhado 

Sim. Vivo só. 

(Maria) 

 

Vivo só. (Mariana) 

 

Vivo só. (Joaquim) 

 

Vivo só. (José) 

Vivo com a minha 

mulher. (António) 

 

Com a esposa. 

(Manuel) 

 

Vivo com o meu 

marido (Joaquina) 

 

(…) com o meu 

marido.(Francisca) 

Vivo com um filho. 

 (João) 

 

 (…) atendendo a 

problemas 

familiares (…) Irmã 

(…) meu 

Cunhado.(Joana) 

Fonte: Dados recolhidos pela Investigadora22 

 

 No que concerne à constituição do agregado familiar quatro dos 

entrevistados vivem só e quatro dos entrevistados vivem com o cônjuge à 

exceção de João que refere o facto de viver com um filho que está 

desempregado e Joana que tem casa para viver sozinha mas atendendo a 

problemas familiares vive com a irmã e um cunhado.  

 

Quando ao número de filhos verifica-se que duas das entrevistadas não 

tiveram filhos, quatro dos entrevistados têm dois filhos, três entrevistados têm 

três filhos e um entrevistado tem quatro filhos.  
                                                             
21

 Definição do conceito de emancipação conforme o Dicionário de Língua Portuguesa (2003) 

porto Editora.  

22 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 4 a 8 de Março 

de 2013 através da aplicação das entrevistas semi-diretivas realizadas aos alunos que 

frequentam a SABS. 
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6.1. Relação familiar dos entrevistados 

Quadro nº. 6: Relação de proximidade entre entrevistados e família 

 

 

Entrevist

ados 

Categorias 

Frequência de visitas Importância atribuída à família 

Maria Encontramo-nos frequentemente. É muito importante na minha vida. 

João (…) Uma vez por outra reunimo-nos 

(…) 

(…) uma importância enorme, é 

fundamental. 

Joana (…) Frequentemente não só, mas 

em períodos de festas. 

É muito importante a família (…) 

António (…) Quando há aniversários de um 

ou de outro, nas festas. Olhe pela 

Páscoa e pelo Natal (…) 

(…) é o elo mais forte que 

podemos ter é a família (…) 

Manuel Conforme a disponibilidade. (…) que a família é a parte mais 

chegada do nosso ser (…) 

Mariana Tenho filhos no estrangeiro (…) uma 

ou duas vezes no ano e a que está 

cá no país vejo (…) de quinze em 

quinze dias, de três em três 

semanas. 

A importância é muito grande (…) 

Joaquim (…) com a minha filha é 

normalmente todos os fins-de-

semana (…) Com o outro filho está 

em Lisboa esse é que encontro 

menos(…) O (…)filho está aqui em 

Beja também de vez em quando (…) 

A importância total, toda (…) 

José (…) com os meus filhos 

praticamente estou todos os dias 

com eles(…) 

Atribuo muita importância (…) 

Joaquina Todos os dias. Grande. A coisa mais importante. 

Francisca Assiduamente. Toda. 
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Fonte: Dados recolhidos pela investigadora23 

 

No que respeita à relação de proximidade entre entrevistados e família 

pode-se constatar que possuem uma boa relação visitando-se com alguma 

frequência. Com exceção de Mariana que tem três filhos, dois no estrangeiro 

que a visitam uma a duas vezes no ano.  

 A família assume uma importância muito grande na vida dos 

entrevistados, uma vez que se verifica um bom relacionamento. Daí que a 

maioria dos entrevistados consideram que a Família é o seu pilar. 

A família assume grande importância na vida do indivíduo, sendo 

considerada a primeira instituição na qual se transmitem os primeiros 

ensinamentos e aprendizagens, na qual os indivíduos se unem por laços de 

afeto. A família é definida como um grupo de pessoas unidas diretamente por 

laços de parentesco, no qual os adultos assumem a responsabilidade de cuidar 

das crianças (GIDDENS,1991:175). 

 

6.2. A forma como os entrevistados encaram o seu processo de 

envelhecimento 

 

 Os entrevistados encaram com naturalidade o processo de 

envelhecimento, trata-se de um processo natural e contínuo, do qual temos de 

estar preparados e conscientes e encarar as limitações quando elas aparecem, 

faz parte da ordem natural da vida conforme refere António e João, 

 

 (…) tenho encarado como natural (…) nós vivemos, convivemos não é e depois 

temos que terminar (…) (António). 

 

Natural, normal (…) sou uma pessoa completamente desligada daquele preconceito 

inerente à idade (…) Tenho desportos, pratico vários hobbies e alguns são 

extremamente exigentes em termos físicos (…) é a ordem natural das coisas. Daí 

pensar que é uma vida normalíssima natural. (João) 

                                                             
23

 Os presentes dados foram recolhidos pela Investigadora durante o período de 4 a 8 de 

Março de 2013 através da aplicação das entrevistas semi-diretivas realizadas aos alunos que 

frequentam a SABS. 
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Nesta perspetiva o envelhecimento pode ser entendido como um processo que, 

Todos sabemos ser o envelhecimento um processo biológico básico, que, em 

cada individuo, evolui continuamente da conceção até a morte, sendo, 

portanto, um exemplo de obsolescência planificada, que assegura a morte do 

indivíduo para permitir a sobrevivência da espécie (GOMES e FERREIRA, 

1990:11).  

 

Neste âmbito se tivermos em conta o envelhecimento do organismo 

humano verifica-se um declínio gradual de recursos biológicos e cognitivos. 

 

No que tange à Fisiologia do Envelhecimento, sabemos que à medida que o 

indivíduo envelhece, há um declínio na capacidade funcional dos diversos 

órgãos e tecidos relacionados sempre com o início de uma fase catabólica, que 

acompanha o processo de envelhecimento, facilitando o êxito letal. Este 

declínio seria acelerado por agressões estressógenas sofridas durante a vida, 

como por exemplo, traumas físicos e psicológicos, má nutrição, infeções, além 

de outras intercorrências verificadas no correr da existência (GOMES e 

FERREIRA, 1990: 13). 

 

Nesta perspetiva podemos dizer que o envelhecimento não pode ser 

encarado com um sentido pejorativo não é uma doença ou incapacidade, antes 

pelo contrário significa a que se conseguiu atingir. O processo de 

envelhecimento pode ser entendido como todo o percurso pelo qual o indivíduo 

passa desde a sua conceção até à morte.  

6.3. As trajetórias de vida na perspetiva dos entrevistados 

 

No que respeita às trajetórias de vida dos entrevistados todos 

consideram que tiveram uma vida normal, com perdas, com momentos baixos 

e altos, que são normais quando se atinge uma determinada idade. Conforme 

refere QUARESMA (2004) 

 

(…) o adulto idoso viveu, vive e viverá até ao fim, diversas mutações do seu 

lugar, função e papel na estrutura social na qual está inserido. Ou seja, sem 
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que determinismos sociais imponham estas experiências, é o curso de vida, as 

evoluções socioambientais, e as maiores ou menores capacidades do indivíduo 

para as aprender, que tornam possível que elas sejam ou não conhecidas. 

Neste âmbito, a capacidade de reacção depende de toda uma vida durante a 

qual ter-se-á reagido, adaptando-se mais ou menos bem, a difíceis situações 

de ruptura, de ordem material ou psicológica (QUARESMA; 2004:70). 

 

 Pode-se considerar que à medida que se vai envelhecendo vai-se 

traçando um percurso de vida que deriva das experiências e conhecimentos 

que se vão acumulando, a isso designa-se trajetórias de vida, entende-se por 

trajetória de vida como “O percurso que as pessoas vão descrevendo ao longo da 

sua vida, onde se vão acumulando experiências e conhecimentos”. (Dicionário de 

Língua Portuguesa, 2003, Porto Editora. 

 Contudo, João e António, ambos viúvos referem a morte das suas 

esposas como momentos infelizes que tornam a sua vida mais sombria nesta 

fase da vida, foram perdas que não foram totalmente superadas por parte dos 

entrevistados, como se pode constatar pelos depoimentos dos entrevistados, 

 

É uma vida (…) considero (…) boa (…) com algumas falhas (…) porque perdi a 

minha mulher (…) tenho condições para poder viver de uma forma mais ou menos boa 

(…) alguns problemas de saúde que estão controlados que já são muito antigos (…) e 

tenho que os encarar com naturalidade (…) tenho uma vida boa. (João) 

 

(…) feliz até à morte da minha mulher depois (…) mais sombria, mais solitária, 

mas tenho-me indo adaptando. (Joaquim) 

 

6.4. Envelhecer com qualidade de vida na ótica dos 

entrevistados 

 

Os entrevistados consideram que envelhecer com qualidade de vida 

está muito relacionado com a saúde, sendo esta um fator determinante para se 

conseguir envelhecer com qualidade de vida, como se pode constatar através 

dos seguintes depoimentos: 
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 (…) ter alguma saúde (…) inserido num razoável núcleo de amigos (…) desenvolver 

algumas atividades seja elas na área do associativismo, do voluntariado (…) tiver 

condições para aquilo que é básico na vida (…) a isso se pode dizer que é envelhecer 

com qualidade de vida (…) (João) 

(…) a pessoa aderir a todas as iniciativas e cuidados de saúde e (…)Temos 

possibilidade de viver com uma melhor alimentação sem ter tantos problemas de 

saúde(…) (Joana) 

 

O que vai ao encontro dos pressupostos teóricos defendidos por 

ANDER-EGG (1995) 

 

El término calidad de vida empieza a utilizarse de una manera más 

generalizada desde fines de lo años sessenta, a partir de las propuestas que 

hacen fundamentalmente los ecologistas y otros grupos alternativistas, como 

reacción a critérios economicistas, productivistas y cuantitativistas que regían la 

teoria y la práctica del desarrollo. 

De algún modo, el concepto de calidad de vida aparece como reemplazando el 

de bienestar social. No se trata sólo de “tener cosas” , sin de “ser” persona, de 

sentirse biene cuanto a la propiá realización personal. Esto implica no sólo 

tomar la perspectiva del sujeto, sino incorporar como cuestión central la 

“felicidad”(…). 

 

 Segundo o autor supracitado, o termo qualidade de vida começa a 

utilizar-se de forma mais generalizada nos finais dos anos sessenta, no fundo a 

qualidade de vida está intimamente ligada ao bem-estar, não só numa 

perspetiva consumista de adquirir bens materiais, mas sim ao facto, de a 

pessoa sentir-se bem consigo própria, sentir-se realizada, não só em termos 

económicos, mas na vida pessoal e profissional que a conduzam à plena 

felicidade.  

Relativamente ao conceito de saúde podemos apontar a Saúde Física e 

Saúde Mental. Neste ponto de vista a definição de saúde incluída nestas novas 

perspetivas de envelhecimento positivo/ativo é também ela mais complexa e 

alargada. O que se pode verificar através das entrevistas realizadas, os 
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entrevistados também dão valor à ocupação e ao facto de terem objetivos 

conforme se pode constatar:  

 

(…) É vir aqui para a Universidade, é termos objetivos, é termos de nos 

levantar e termos de nos arranjar (…) ir para a rua e convivermos uns com os outros e 

isto faz-nos realmente felizes e não há melhor qualidade de vida (…) (Francisca) 

 

(…) é conseguirmo-nos ocupar, uma ocupação que nos dê uma satisfação para 

o dia-a-dia (…) a nível mental, a nível psicológico e ter o mínimo possível de 

enxaquecas ou males e quando se tem esperar que se consiga viver melhor (…) O 

sentir melhor e o não vivermos angustiados, essa é a parte psicológica, nem 

fisiologicamente sem dores, enxaquecas, de males, se eles veem temos que procurar 

o remédio (…)(António) 

 

Assim, segundo MARTINS  

 

O conceito de saúde e saúde mental diz respeito ao indivíduo no seu todo 

biopsicossocial, o contexto social em que está inserido assim como a fase de 

desenvolvimento em que se encontra. Neste sentido, podemos considerar a 

saúde mental como um equilíbrio dinâmico que resulta da interação do 

indivíduo com os seus vários ecossistemas: O seu meio interno e externo; as 

suas características orgânicas e os seus antecedentes pessoais e familiares 

(MARTINS,2004:255 Cit. FONSECA, 1985).  

 

A definição de saúde não é uniforme, contudo é notável em todas as 

definições está presente a ausência de doença, no fundo a saúde está ligada 

ao bem-estar que por sua vez implica ausência de doença ou enfermidades, 

que proporcione o bem- estar em todos os sentidos. 

Neste sentido, ANDER-EGG (1995) propõe a seguinte definição de 

Saúde  

 

Hasta fines del siglo XIX, nadie entendia por salud outra cosa que la ausência 

de enfermidades. Desde comienzos se siglo, se fue perfilando una noción 

positiva de la salud, considerada como “ un estado completo de bienestar 
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físico, mental y social, y no meramente la ausência de dolência o enfermedad” 

según la conocida definición de la Organizacion  Mundial de la salud (1956) 

(Dicionário del Trabajo Social). 

 

 Posteriormente, dá-se grande valor ao entretenimento do qual a 

frequência na Universidade Sénior em muito contribui para a qualidade de vida 

de quem a frequenta, na medida que possibilita o convívio e o contacto com 

diversas pessoas, estimulando ao mesmo tempo a mente através da aquisição 

de novas aprendizagens. 

 

6.5. Envelhecimento bem-sucedido na perspetiva dos entre- 

vistados 

  

Quadro nº. 7: As formas de encarar envelhecimento bem-sucedido 

 

Sentir-se ativo (…) Temos ainda um papel ativo em todos os aspetos não só em 

relação a nós próprios (…) em relação à sociedade onde estamos 

inseridos (…) (Maria). 

 

(…) quando as pessoas conseguem reunir as condições para (…) 

fazerem projetos (…) os desenvolver (…) (João) 

 

(…) ter familiares com quem contar, ver que ainda posso ajudar.  

(José) 

 

Satisfação 

com a vida 

(…) aquelas pessoas que aceitam aquela situação em que estão e 

que conseguiram ultrapassar todos os problemas com uma 

satisfação (…) (Joana) 

 

(…) forma de estar com prazer e satisfação (…) na vida é o 

sentimento que termos coisas, estarem a correr favoravelmente 

(…) viver com satisfação, com alegria, com gosto, com o mínimo 

de sacrifício possível. (António) 

 

(…) manter-se sempre feliz, satisfeito, desempenhar as nossas 
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funções com interesse, procurar estar ocupado (…) (Joaquim) 

 

Ter Saúde (…) encara a sua velhice como uma parte normal (…) não está a 

pensar em ser avesso a vida, dá-se bem com toda a gente, sem 

doenças (…) ( Manuel) 

 

Ter qualidade 

de vida 

(…) é aquele que envelhecemos com qualidade de vida (…) ativo 

com qualidade de vida, com saúde física e mental. (…) é aquele 

em que a pessoa até ao mais tarde possível mantem as suas 

capacidades e a sua autonomia (...) (Mariana) 

 

(…) envelhecer com qualidade de vida é envelhecer normal(…) 

envelhecimento em condições é até ao fim da vida. (Joaquina) 

 

(…) nós vamos conseguindo fazer a nossa vida e este problema 

não tenho problema algum para lhes dar graças a Deus. 

(Francisca) 

 

 Fonte: Dados recolhidos pela Investigadora 24 

 

 O quadro acima descreve o que os entrevistados entendem como 

envelhecimento bem-sucedido do qual predominam as seguintes categorias: 

Sentir-se ativo, satisfação com a vida, ter saúde e qualidade de vida. O que vai 

de acordo aos pressupostos teóricos defendidos por PAÚL & FONSECA 

 

O conceito de «envelhecimento bem-sucedido» também designado por 

«envelhecimento positivo» ou «envelhecimento com sucesso» surgiu em 1960 

e definia então um mecanismo de adaptação às condições específicas da 

velhice, quer a procura de um equilíbrio entre as capacidades do individuo e as 

exigências do ambiente (PAÚL & FONSECA,2005:281). 

 

                                                             
24

 Os presentes dados foram recolhidos pela Investigadora durante o período de 4 a 8 de 

Março de 2013 através da aplicação das entrevistas semi-diretivas realizadas aos alunos que 

frequentam a SABS. 
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Nesta perspetiva, TEIXEIRA & NERI que, por sua vez, enumeram três 

fatores que conduzem ao envelhecimento bem-sucedido, sendo eles: 

 

Baixa probabilidade de doenças e de incapacidades relacionadas com as 

mesmas, alta capacidade funcional cognitiva e física, e engajamento ativo com 

a vida (TEIXEIRA & NERI, 2008:84 cit. ROWE e KHAN, 1997). 

 

Citando FONTAINE a velhice é bem-sucedida quando está associada a 

três condições.  

 

Em primeiro lugar é a reduzida probabilidade de doenças, em segundo lugar 

está a manutenção de um elevado nível funcional nos planos cognitivo e físico, 

e por último lugar é a conservação e empenhamento social e de bem-estar 

subjetivo (FONTAINE, 2000: 147). 

 

Segundo os autores anteriormente referidos não existe uma “receita” 

que deva ser seguida para um envelhecimento bem-sucedido, 

 

(…) não há teoria, critério ou padrão, que seja consensualmente aceite como 

prescrição definitiva para se falar em sucesso na velhice (PAÚL & 

FONSECA,2005:285 cit. BALTES e CARSTENSEN,1996). 

 

Apesar de várias perspetivas sobre o envelhecimento bem-sucedido é 

consensual que para o alcançar é fundamental não esperar simplesmente que 

este aconteça, para tal, são necessários traçar objetivos que nos mantenham 

ativos, 

 

No seu conjunto, poderemos dizer que as teorias de envelhecimento bem-

sucedido vêem os indivíduos idosos como pró-ativos, regulando a sua 

qualidade de vida pela definição de objetivos e lutando para os atingir, 

servindo-se para tal de recursos que são úteis para a adaptação a mudanças 

relacionadas com a idade e evolvendo-se ativamente na preservação do seu 

bem-estar (PAÚL & FONSECA, 2005:288). 
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Contudo, envelhecer de forma bem-sucedida pressupõe saber lidar com 

as perdas que surgem à medida que se envelhece.  

 

Envelhecer satisfatoriamente depende, assim, do delicado equilíbrio entre os 

limites impostos pelos anos vividos e as capacidades/potencialidades do 

individuo. Tal relação irá possibilitar ao idoso lidar, com diferentes graus de 

sucesso, com as perdas características do envelhecimento (FLECK, 2008:221). 

 

Por ultimo é de referir que, 

 

As teorias do envelhecimento bem-sucedido vêem o sujeito como pro-activo, 

regulando a sua qualidade de vida através da definição de objectivos e lutando 

para os alcançar, acumulando recursos que são úteis na adaptação à mudança 

e activamente envolvidos na manutenção do bem-estar (JACOB:2012:39). 

 

É de salientar que nos últimos vinte anos assistiu-se a uma melhoria na 

qualidade de vida, que em muito contribuiu para se começar e envelhecer de 

forma melhorada, hoje verifica-se uma preocupação constante em envelhecer 

de forma saudável, os idosos de hoje usufruem de melhores meios de 

informação, sobre questões relacionadas com a saúde, verifica-se uma 

preocupação com a saúde manifestada através da implementação de estilo de 

vida saudável, que inclui hábitos saudáveis que evidenciam um envelhecimento 

ativo, saudável ou bem-sucedido. 

 

6.6. A Entrada na SABS e o seu significado 

 

Quadro nº. 8: Motivações que conduziram os entrevistados a matricularem-se na 

SABS 

 

Convívio (…) conviver com pessoas (…) ampliar os meus conhecimentos. 

(…) o convívio, o contato e não só (…) (João) 

 

Manter-me ativa (…) desafios e o convívio. (Mariana) 
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(…) o convívio (…) aprender algumas coisas de novo, recordar 

outras (…) (Joaquim) 

 

(…) continuação do trabalho. É a gente sair de casa(…) (Joaquina) 

 

(…) necessidade de conviver com outras pessoas(…) (Francisca) 

 

Valorização 

pessoal 

(…) Valorizar e me sentir bem (…) (Joana) 

 

Adquirir 

conhecimentos 

(…) conhecimentos (…) companheirismo, as relações com os 

outros (…) (Maria) 

 

(…) aumento dos conhecimentos(…) o convívio (…)  

(António) 

 

(…) adquirir conhecimentos noutras áreas (…) (Manuel) 

 

(…) aprender as novas técnicas de informática (…) a convivência 

com outras pessoas (…) (José) 

Fonte: Dados recolhidos pela Investigadora 25 

 

O presente quadro ilustra quais as motivações que conduziram os 

entrevistados a matricularem-se na SABS, sendo que os motivos foram: o 

convívio, valorização pessoal e adquirir novos conhecimentos. Importa referir 

que o convívio foi considerado o motivo principal, seguindo-se a aquisição de 

novas aprendizagens e por último a valorização pessoal apontado unicamente 

por Joana. 

De acordo com JACOB (2012) 

 

(…) as UTIs são um projecto multifacetado de sucesso comprovado, que 

envolve a componente humana e social, a saúde e a educação e formação 

para e pelos mais velhos (JACOB, 2012:36). 

                                                             
25

 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 4 a 8 de 

Março de 2013 através da aplicação das entrevistas semi-diretivas realizadas aos alunos que 

frequentam a SABS. 
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6.7. A forma, como os entrevistados encaram a entrada na 

reforma 

 

Quadro nº.9: Perspetivas de encarar a reforma 

 

 

Positiva 

Normal (…) Fazia-se os 36 anos e a pessoa estava apta a reformar-se. 

Portanto eu sempre pensei em reformar-me para dar lugar aos mais 

novos (…) (Maria) 

 

Bem, sem problema nenhum foi uma decisão minha que estudei e acho 

que isso é muito importante essa decisão (…) (João) 

 

A entrada na reforma, a perspetiva é que eu iria ter mais tempo para me 

dedicar a qualquer outra coisa, não sabendo logo à partida do que seria. 

Não tinha propriamente projeto (…) (António) 

 

Com normalidade. Há quem diga que tem problemas, têm stress, eu não 

tive nada dessas coisas, encarei normalmente (…) sentia-me com o meu 

dever cumprido (…) sentia-me bem, não me tinha que preocupar com 

mais nada. (Manuel) 

 

Bem, eu só me reformei aos 70 anos (…) Mas encarei a vida sempre sem 

revoltas, sem sofrimentos (…) (Joaquim) 

 

Eu encarei bem, porque eu costumo dizer que cumpri 40 anos de cadeia 

em liberdade condicional (…) (José) 

 

Bem, sempre bem. (Francisca) 

 

 

Negativa 

Bem mal (…) foi muito bom sentir que tinha cumprido 37 anos de serviço, 

achei que sim era engraçado ir para casa e ter disponibilidade para fazer 

tudo o que me apetecia. Só que depois entrei numa fase um bocado 

deprimente (…) (Joana) 

 

Eu aposentei-me (…) muito cedo, tinha 52 anos na altura (…) foram as 

circunstâncias da vida que me deram um empurrãozinho. E considerava-
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me muito nova até porque a adaptação mesmo até aqui à Universidade no 

meu primeiro ano olhava à minha volta e eu era a pessoa mais nova e 

isso incomodava-me um bocadinho (…) (Mariana) 

 

Mal, muito mal. Porque a gente habitua-se a levantar e a ter aquela 

perspetiva de ir para o trabalho, ter aquela gente toda à volta, ter muito 

trabalho (…) Devia de se dar uma possibilidade às pessoas que 

quisessem continuar a colaborar sem horários fixos, devia de ser possível. 

(Joaquina) 

Fonte: Dados recolhidos pela Investigadora26 

  O presente quadro evidência duas perspetivas de encarar a entrada na 

reforma: uma positiva e outra negativa da qual a maioria dos entrevistados 

encarou bem a entrada na reforma. Sendo que três dos entrevistados não 

encarou bem a entrada na reforma como se pode constatar através do 

depoimento de Joaquina que considera que deveria de ser dada às pessoas 

que quisessem uma possibilidade de continuarem a trabalhar sem horários 

fixos. 

Neste contexto e tendo por base as conceções teóricas estudadas por 

alguns autores a entrada na reforma representa um período de transição com 

repercussões acentuadas na alteração do ciclo de vida, a reforma pode ser 

assim encarada de duas perspetivas. Numa primeira perspetiva esta pode ser 

encarada como algo positivo, bem como no papel de dever cumprido, uma vez 

que o cidadão ao entrar na reforma já trabalhou o suficiente para que possa 

usufruir de uma vida mais descansada que lhe permita fazer coisas que até ao 

momento não poderia fazer devido ao trabalho que desempenhava, como, dar 

mais atenção à família. Passear, viajar entre outras atividade que lhe 

proporcione prazer. 

  

                                                             
26 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 4 a 8 de Março 

de 2013 através da aplicação das entrevistas semi-diretivas realizadas aos alunos que 

frequentam a SABS. 
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 A reforma representa uma espécie de prémio conquistado com os anos que já 

trabalhou (Fernandes, 2001: 45). 

 

 Numa outra perspetiva a entrada na reforma pode ser entendida como 

algo negativo, na medida em que o cidadão que sempre trabalhou ao entrar 

nesta fase sente-se menosprezado ou até mesmo “ velho” uma vez que se 

sente desvalorizado. 

 A reforma não implica apenas a mudança de estatuto acompanhada da 

carga psicossocial da desvalorização, que só por si, a passagem à inatividade 

profissional pode refletir. Esta transição produz alterações em várias 

dimensões da vida dos indivíduos que se repercutem no período pós-reforma, 

como sejam, as alterações na situação financeira, no relacionamento conjugal 

e/ou com a família próxima e com as redes de sociabilidade, na gestão do 

tempo e das tarefas diárias. 

 Por sua vez, a reforma é  

  

 (…) normalmente considerada como a entrada oficial na velhice (CABRILLO & 

CHACHEIRO, 1990:20). 

 

Neste sentido, 

 

A velhice, como categoria social, pode dizer-se que ficou institucionalmente 

fechada nas fronteiras de um limiar de idade fixo, cujo acesso é reforçado pela 

detenção de uma pensão de reforma (FERNANDES, 2001: 44).  

 

  Contudo, esta passagem nem sempre é bem aceite pelos indivíduos 

que sempre se mantiveram ocupados, ao adquirirem este papel nem sempre 

conseguem suprir a falta de atividade.  

 

 Ao passar à categoria de reformado, o «jovem velho» encontra as condições 

para adquirir as propriedades que lhes são socialmente imputadas à velhice. 

Perde o estatuto social atribuído a partir do trabalho profissional – a reforma é 

também uma forma de exclusão social – e adquire o estatuto desvalorizado de 

«reformado» (FERNANDES, 2001: 44). 

 



Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

A importância da aquisição de novas aprendizagens na terceira idade e seu contributo 

para o envelhecimento bem-sucedido 
122 

  O surgimento das reformas e pensões possibilita igualmente que os seniores 

se preocupem e se dediquem a outras causas que não só à sobrevivência. As 

idades de reforma são cada vez mais precoces o que implica que os 

reformados de hoje sejam mais jovens do que os seus antepassados (JACOB, 

2012:22). 

 

 De forma a dar uma resposta social adequada às pessoas que apesar 

de o tempo ter passado por elas continuam a manter as capacidades 

intelectuais foram criadas Universidades Séniores. Que funcionam como uma 

resposta positiva e eficaz, na medida em que possibilitam um convívio entre os 

seniores, que permite a troca de saberes e experiências ao mesmo tempo 

adquirem novas aprendizagens nesta fase da vida o que lhes proporciona uma 

maior motivação perante a vida. Neste contexto e com base nas referidas 

entrevistas realizadas a um grupo de dez alunos que frequentam a A SABS 

pode dizer-se que esta concorre positivamente para a adaptação do papel de 

reformado.  

 

6.8. O significado da aquisição de novas aprendizagens para os 

entrevistados  

 

Tendo em conta que o objetivo do presente trabalho é compreender em 

que medida a aquisição de novas aprendizagens contribui para o 

envelhecimento bem-sucedido. 

Partindo-se do pressuposto que a SABS é um espaço de troca e partilha 

de experiências onde se adquire conhecimentos e onde se convive com os 

pares e se travam amizades, sendo um espaço de interação. 

Quando os entrevistados foram questionados sobre o que era para si 

aprender coisas novas todos manifestaram um certo positivismo, na medida 

que consideram que é algo bom, muito bom, ótimo, excecional, maravilhoso, 

um desafio, uma mais-valia, valorização pessoal. Conforme referem os 

entrevistados: 

 

Aprender coisas novas (…) é ter conhecimentos que não tinha e valorizar-se (…) 

 (Manuel) 
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Aprender coisas novas bom (…) uma aquisição (…) e no fim serve para que eu tenha 

sempre que adquirir uma coisa. (…) não quero estar fora do contexto, do que se passa 

na sociedade (…) ( António)  

 

Neste sentido todos os entrevistados manifestam necessidade de 

aprender coisas novas, procuram saber mais, estar atualizados. Referindo que 

aprender faz parte da natureza humana e nunca é demais, aprende-se todos 

os dias é uma constante da vida em sociedade. 

 Para os entrevistados, todos os dias se aprende, seja com quem for, 

nunca é tarde para aprender, aprende-se até morrer. Tal como referem os 

entrevistados, 

 

 (…) acho que a gente aprendendo nos valorizamos (…) há um certo estimulo 

do próprio encarar a vida(…)( José) 

 

(…) viver e aprender é um rumo de vida(…) ( Joaquina) 

 

Concluindo-se assim, que aprender além de valorizar a pessoa, 

aumentar a autoestima também desenvolve as capacidades cognitivas e por 

conseguinte o bem-estar. 

Neste contexto e de encontro aos pressupostos teóricos defendidos por 

PIRES (2002), considera-se aprendizagem ao longo da vida como, 

 

  (…) toda e qualquer actividade de aprendizagem, com um objectivo, 

empreendida numa base contínua e visando melhorar conhecimentos, aptidões 

e competências, e os seus principais objectivos são a promoção da cidadania e 

o fomento da empregabilidade. A aprendizagem ao longo da vida é entendida 

como uma prioridade política europeia, sendo expressa a preocupação de 

alcançar um crescimento económico dinâmico, reforçando simultaneamente a 

coesão social (Cit. In JACOB, 2012:54). 

 

 Para JACOB (2012), 
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 O conceito da aprendizagem ao longo do ciclo de vida implica uma orientação 

no sentido de reorganizar os sistemas de ensino e construção de uma 

sociedade de conhecimento. Entender a aprendizagem como resultado que se 

espera da educação, da formação e da capacitação de adultos implica também 

aumentar a consideração da potencialidade cognitiva de aprendizagem de 

todos os sujeitos de qualquer idade (JACOB, 20012:54). 

 

Posto isto, pode considerar-se que não existe uma idade exata para 

aprender, pois ao longo da vida aprendemos constantemente, sendo a 

aquisição contínua de aprendizagens e conhecimentos uma mais-valia, uma 

vez que pode ser encarado como um fator de inclusão social. 

 

6.9. A Importância da aquisição de novas aprendizagens e seu 

contributo para o envelhecimento bem-sucedido  

 

Tendo em conta que o objetivo da presente investigação é compreender 

em que medida a aquisição de novas aprendizagens na terceira idade contribui 

para o envelhecimento bem-sucedido. Relativamente a este ponto todos os 

entrevistados concordam com o facto de a aquisição de novas aprendizagens 

nesta fase da vida contribuir para um envelhecimento bem-sucedido, 

ressaltando as seguintes depoimentos: 

 

Sim pode melhorar o sucesso no envelhecimento (…) eu faço algumas coisas em 

termos informáticos (…) utilizo muito e Excel, utilizo o word também, mas utilizo mais 

softwares e ando na informática exatamente porque há sempre coisas que ainda não 

sei e que vou melhorando no meu dia-a-dia, que vai contribuindo para que eu me sinta 

melhor. (…) vou envelhecendo e todo esse contacto que nos leva a descomprimir(…) 

a aprender, levam naturalmente a que nós nos sintamos melhor sucedidos. Um 

individuo fechado, solitário que não contacta, que não aprende penso que não é bem-

sucedido no envelhecimento (…) (João) 

 

Há sim (…) a pessoa (…) apesar de ter o intelecto desenvolvido (…) aí está sempre a 

aprender todos os dias (…) a vida tem de ser assim, vivida e não aborrecida está a 

perceber? Para que a pessoa viva até ao fim sempre bem-disposta (…) Sem 

problemas. (Manuel) 
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Acho que sim a gente vamos estando sempre interessados em qualquer coisa, desde 

o momento em que se perde o interesse pela vida não se pode viver feliz. Eu adoro a 

vida! Adoro acordar todos os dias. Temos que aceitar aquilo que temos e aceitar com 

bom grado, nunca nos podemos sentir revoltados porque a revolta traz-nos prejuízo a 

mais. (Joaquim) 

 

De acordo com a opinião dos entrevistados e como resposta à pergunta 

de partida: Em que medida aquisição de novas aprendizagens poderá 

contribuir para o envelhecimento bem-sucedido?  

 

Pode afirmar-se que a aquisição de novas aprendizagens na terceira 

idade contribui para o envelhecimento bem-sucedido, conforme se pode 

constatar através dos depoimentos dos entrevistados, na medida em que 

desenvolve o intelecto, contribui para que se conservem as capacidades 

cognitivas, sendo um fator que concorre positivamente para a melhoria da 

autoestima e qualidade de vida no envelhecimento. 

 Sendo que, as UTIs promovem a formação ao longo da vida ou 

formação contínua promovendo a estimulação, enriquecimento pessoal e social 

e participação em atividades educativas dirigidas a seniores que nutrem 

interesse em adquirir novas aprendizagens. Tal como refere Joaquina a 

entrada na SABS é encarada como,  

 

(…) um estímulo para mudar os hábitos que a gente tem, a gente tem vícios, tem 

muitos vícios e que é possível através da despressão das atividades a gente perder 

aqueles vícios e adquirir outros e isso às vezes até nos traz algumas alegrias (…) uma 

vivência diferente. (Joaquina) 

 

 Conforme JACOB (2012) 

 

A educação para idosos tem sido objecto de numerosos estudos e actualmente 

são aceites duas perspectivas teóricas complementares: uma que concebe a 

educação como estratégia de «socioterapia», promovendo e estimulando a 

integração social, e nesse caso a educação é um instrumento de promoção 

social. A segunda perspectiva concebe um envelhecimento melhor para 
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aqueles que mantêm a mente activa através de actividades educativas. Nesta 

visão a educação é simultaneamente uma espécie de ginástica mental, que 

evita o deteriorar das actividades cognitivas, e um instrumento para a aquisição 

de novos conhecimentos (JACOB: 2012; 16 e 17). 

 

 O autor diz-nos que a educação para idosos tem sido alvo de vários 

estudos, onde são concebidas duas perspetivas. A primeira encara a educação 

para idosos como uma forma de promoção social estimulando a integração 

social. Enquanto a segunda encara a educação para idosos uma forma de 

manterem a mente ocupada evitando deste modo o deterioramento das 

capacidades mentais e cognitivas através da aquisição de novos 

conhecimentos. Pode afirmar-se que estas duas perspetivas são válidas e 

complementares, o facto de muitos idosos frequentarem as Universidades 

seniores espalhadas por todo o país é uma forma de adquirirem novos 

conhecimentos, manterem uma participação ativa na sociedade através de 

atividades desenvolvidas nas mesmas, promovendo o convívio, criando laços 

sociais, evitando estados de solidão e depressão que é comum a seniores que 

deixam a atividade profissional ou que vivenciam o luto da perda do conjugue 

ao mesmo tempo que mantem a mente ocupada evitando assim a perda de 

capacidades cognitivas e intelectuais bem como demências oriundas da perda 

de faculdades. 

  Assim, pode dizer-se que as UTIs ou Universidades seniores são 

importantes polos de socialização promovendo a socialização entre os demais 

membros que a frequentam, sendo a educação referida por JACOB (2012) 

como uma “Estratégia de Socioterapia”, pois ao mesmo tempo que se aprende, 

convive-se o que se torna bastante positivo na terceira idade.  

 

6.10. Os motivos que conduziram os entrevistados a matri- 

cularem-se na SABS 

 

Os entrevistados descrevem a SABS como um espaço de troca de 

experiências e aprendizagens e de convívio, conforme se pode constatar 

através dos depoimentos dos entrevistados: 
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(…) é de uma utilidade extrema para quem estiver disponível para ser bem-sucedido 

no envelhecimento. (…) facilita aprendizagens, facilita troca de experiências (…) 

contactos (…) convívio (…) é imprescindível no contexto do envelhecimento.(João) 

 

(…) uma instituição de tentar dar a todos nós uma forma de opção com mérito no 

aspeto de prover algum conhecimento. Isso é uma exigência rígida. (…) procura-se 

sempre e o convívio (…) a socialização (…) o contacto social, o pertencer a uma coisa 

que já de si é bom, é um sentimento agradável (…) ( António) 

 

(…) defino como um espaço em que as pessoas se encontram, adquirem alguns 

conhecimentos, convivem e vêem, tornam-se amigas e é bom sempre.(Joaquim) 

 

Relativamente ao facto de a frequência na SABS ir ao encontro das 

expectativas dos entrevistados verifica-se que a maioria considera que sim, 

como se pode verificar: 

 

Sim (…) no fundo também nos cabe a nós estarmos sempre a sugerir coisas (…) 

 (Maria) 

 

Vai (…) superou todas as expectativas possíveis e imaginárias (…) tem camaradagem 

(…) conhecimentos (…) hoje sinto-me mais culto (…) (Joaquim) 

 

Neste sentido e de acordo com os prossupostos teóricos, as 

Universidades Seniores são consideradas: 

 

 (…) uma resposta socioeducativa, que visa criar e dinamizar regularmente 

actividades sociais, educacionais, culturais e de convívio, preferencialmente 

para e pelos maiores de 50 anos. As actividades educativas realizadas são em 

regime não formal, sem fins de certificação e no contexto da formação ao longo 

da vida» (RUTIS, 2011), ou conforme PINTO (2003) «instituições que se 

dedicam a dar resposta à procura de ensino não formal em variados domínios 

e à procura de actividades recreativas ou outras por parte da população sénior. 

(JACOB, 2012: 16)  
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 As Universidades Séniores apresentam um cariz educativo, onde são 

desenvolvidas atividades que enriquecem de forma grandiosa a vida dos seus 

alunos que necessitam de uma ocupação que lhes preencha a vida, uma vez 

que sentem necessidade de conviver, de aprender e de se manterem 

ocupados, pois têm muito para dar e muito para aprender. Apesar de estas 

apresentarem uma forma não formal de ensino, não existem certificados 

válidos para o ingresso no mundo laboral proporciona uma troca de saberes e 

experiências contribuindo positivamente para a melhoria da qualidade da vida 

dos seniores que as frequentam contribuindo para o enriquecimento pessoal. 

 

As UTIs são um modelo de formação de seniores com grande sucesso a nível 

mundial que proporciona a estes um grande leque de actividades culturais, 

recreativas, cientificas e de aprendizagem. As UTIs enquadram-se no conceito 

de formação ao longo da vida (Lifelong Learning) ou formação permanente, 

assim como vai buscar princípios à gerontologia ou gerontologia educativa (Cit. 

in JACOB,2012: 16). 

6.11. Aspetos que poderiam ser melhorados na SABS 

 

 De acordo com a opinião dos entrevistados considerou-se importante 

destacar os depoimentos dos entrevistados que evidenciam os aspetos que 

poderiam ser melhorados na referida instituição. 

Quadro nº.10: Aspetos negativos da SABS 

(…) sem a participação dos nossos colegas não há evolução das coisas (…) eu acho 

que há sempre coisas que se podem melhorar. Nós estamos disponíveis para isso até 

vamos lá a ver, dando um contributo com novas ideias, é isso que todos gostaríamos 

que todos colaborassem (…) Que todos fossem ativos que pela crítica, quer pela 

participação (…) há sempre uma possibilidade de valorizar as coisas mesmo que a 

gente acha que já se atingiu um nível bom ou interessante, ótimo não nunca pode ser o 

ótimo é inimigo do bom como se costuma dizer (…) De qualquer maneira é preciso 

valorizar e melhorar. (Maria) 

(…) alargar as disciplinas que estão disponíveis, uma participação mais ativa dos alunos 

no plano de atividades (...) enquanto estive na associação fiz vários inquéritos com os 

alunos sempre no sentido de participarmos e melhorarmos. A intenção era sempre a 
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mesma, colher a opinião dos alunos, tratar os dados e trabalhar com a coordenadora 

(…) na Universidade Sénior há sempre coisas a melhorar. A Universidade Sénior não 

pode estar estagnada não pode parar. (…) Devemos fazer que a Universidade se dê a 

conhecer à cidade e que a cidade cada vez mais sinta a Universidade Sénior como sua 

e que haja esta interatividade através de ações concretas. (João) 

(…) ainda não conseguimos, embora tenhamos uma comissão a tentar integrar (…) a 

ver se conseguimos ativar e dinamizar aqui a sala de convívio, aí ainda não se 

conseguiu aquele efeito de integração e camaradagem entre colegas (…) nós saímos 

daquela aula e cada um vai à sua vida (…) falta de integração dos colegas. E outro 

defeito é que, não fazem nem deixam fazer, há pessoas que estão mais para destruir do 

que para construir (…) não são capazes de aceitar as dificuldades que as pessoas têm 

para organizarem uma determinada coisa (…) (Joana) 

(…) conseguir uma relação maior entre todos os que aqui há. Há alguns que têm 

determinadas disciplinas (…) e não se encontram. O que é necessário (…) será uma 

maior ligação às várias áreas, disciplinas (…) essa ligação só se pode pontualmente 

quando há Magusto, o Carnaval, um festejo, um encontro e isso acontece duas ou três 

vezes no ano. As excursões também fazem muita falta porque vai gente variada (…) 

Essa relação para resolvê-la não sei, talvez fazer encontros mais frequentes por 

semana, o que eu vejo é isso. (António) 

(…) na parte social acho que está bem, na parte do ensino é a tal história, há muita 

gente que vem para aqui iludida nesse sentido. Depois chega aquele patamar não 

aprende e vai-se embora (…) mas a escola não está preparada para isso e se estivesse 

tinha de nos dar um canudo. (Manuel) 

(…) a comunicação é a dificuldade que sentimos porque as mesmas pessoas que 

andam numas disciplinas não são as mesmas que andam outras e às vezes a 

comunicação não passa bem. Mas estamos a melhorar (…) (Mariana) 

(…) a Universidade tem falta de cursos que os alunos não são muitos, também não se 

paga muito, paga-se muito pouco, ajudas até acho que a melhor ajuda era a nossa, 

sermos um bocado mais liberais, acho que era isso que seria melhor do que entregar-se 

a direção a uma entidade como ficou agora (…) (Joaquim) 

Eu digo francamente com as condições que há hoje de dinheiro e tudo isso, eu acho que 

o que se está a fazer está a ser ultrapassado dada a boa administração desta casa. 

Acho que não é possível fazer melhor com que aquilo que se tem. (José) 

Poderia se ter outro tipo de coisas (…) Não faço ideia, não sei como as coisas 

funcionam, não sei como vocês jovens que disciplinas é que têm. Eu sei que nada (…) 

as coisas estão muito diferentes, mais simplificadas (…) (Joaquina) 
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(…) penso que poderíamos ter mais disciplinas (…) ter mais convívios (…) eu tento 

sempre com os alunos ver o que é que podemos arranjar. (…) viagens, arranjar visitas, 

coisinhas que nos ocupam mesmo nos dias em que não temos aulas. Até no verão, as 

pessoas ficam em casa, este ano também já pensei em virmos no verão uma tarde para 

as pessoas saírem, encontrarem-se, continuarmos as nossas aulas para os alunos que 

queiram e para os professores que tenham disponibilidade e queiram (…) (Francisca) 

Fonte: Dados recolhidos pela Investigadora27 

 

 Como se pode constatar através do presente quadro no que respeita aos 

aspetos menos positivos da SABS pode-se destacar: 

- O facto da SABS ter poucas disciplinas; 

- A fraca dinamização da sala de convívio; 

- A pouca participação dos alunos aderirem às atividades que se fazem; 

- Falta de interação entre os colegas. 

7. Diagnóstico 
 

Segundo Isabel Guerra (2002) “ o diagnóstico é apelidado 

frequentemente por uma “(...) “análise de necessidades”, é essencialmente um 

processo de pesquisa-acção participado (...).” (GUERRA, 2002:129)  

O diagnóstico constitui uma das principais fases no processo de 

intervenção, o diagnóstico permite a caracterização de uma determinada 

situação tendo em conta a análise dos dados recolhidos.  

 

Segundo IDÁÑEZ & ANDER-EGG (2007), “o termo diagnóstico provém 

do grego diagnostikós”, formado pelo prefixo dia, “através” e “gnosis”, 

“conhecimento”, “apto para conhecer”. Trata-se, pois, de um “conhecer 

através”, de um “conhecer por meio de” (IDÁÑEZ & ANDER-EGG, 2007:10).  

                                                             
27 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 4 a 8 de Março 

de 2013 através da aplicação das entrevistas semi-diretivas realizadas aos alunos que 

frequentam a SABS. 
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 Já Mary Richmond (1917) citada por IDÁÑEZ & ANDER-EGG (2007) 

descreve o diagnóstico como,  

 

(…) a tentativa de efectuar com maior precisão possível uma definição da 

situação e personalidade do ser humano com alguma carência social; ou seja, 

da sua situação e personalidade na relação com os outros seres humanos, dos 

que depende em alguma medida ou que dependam dele, e em relação também 

com as instituições sociais da comunidade (Idáñez e Ander-Egg, 2007:15 

cit. RICHMOND, 1917).  

 

Segundo IDÁÑEZ & ANDER-EGG, (2007) um bom diagnóstico deve ser:  

 

- Completo: incluindo toda a informação significativa;  

 

- Claro: evitando excessos de informação usando uma linguagem objetiva e 

simples;  

 

- Preciso: que estabeleça e distinga cada uma das dimensões do problema, 

que forneça informação útil para orientar a ação, incluindo todos os aspetos 

necessários;  

 

- Oportuno: que se possa atualizar num momento em que possa ser utilizado 

para tomar decisões que afetem a atuação presente e futura. (IDÁÑEZ & 

ANDER-EGG, 2007:28)  

 

O diagnóstico é realizado para compreender os problemas de uma 

determinada situação no seu todo, para posteriormente serem identificadas as 

necessidades de intervenção. Sendo que, o diagnóstico social permite 

conhecer a situação-problema em toda a sua abrangência, ou seja, o 

diagnóstico permite conhecer a realidade da situação, para que posteriormente 

se possa identificar as necessidades de intervenção, como também os seus 

fatores causais, fatores condicionantes e os fatores de risco. 
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Constitui um dos elementos chave de toda a prática social, na medida em que 

procura um conhecimento real e concreto de uma situação sobre o qual se vai 

realizar uma intervenção social e dos diferentes aspectos que é necessário ter 

em conta para resolver a situação-problema diagnosticada (IDÁÑEZ & 

ANDER-EGG, 2007:16).  

 

 Neste sentido e tendo como base a recolha de dados através das 

entrevistas semi-diretivas e tratamento dos mesmos é possível traçar um 

diagnóstico.  

  A SABS apresenta algumas potencialidades que são referidas pelos 

alunos tais como: 

- Um espaço de troca de experiências e aprendizagens; 

- Facilita a socialização e o convívio entre os pares; 

- Fomenta laços de amizades e espirito de camaradagem; 

- Promove o bem-estar e contribui para um envelhecimento bem-sucedido; 

 Contudo, os alunos consideram que existiam aspetos que poderiam ser 

melhorados na SABS nomeadamente: 

  - O facto da SABS de ter poucas disciplinas - quanto a eles deveria de 

existir mais disciplinas 

 - A fraca dinamização da sala de convívio: esta questão está relacionada 

ao facto de existir pouca participação por parte de alguns alunos aderirem às 

atividades que se fazem; 

 - Falta de interação entre os colegas: verificando-se a necessidade de se 

promover mais atividades. 

Porém, o diagnóstico nunca está acabado, está sempre em permanente 

construção, pois a realidade é dinâmica podendo, vir a ocorrer alterações. Este 

deve assim, estar aberto a novos dados e ajustes, que possam decorrer do 

processo de intervenção.  
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8.Verificação das Hipóteses Explicativas 

 

   Após definida a pergunta de partida passou-se à operacionalização das 

hipóteses explicativas, que tal como foi referido anteriormente, tratam-se de 

uma resposta provisória à pergunta de partida. 

 

Hipótese 1: A aquisição de novas aprendizagens na terceira idade permite 

ao sénior manter as capacidades funcionais e intelectuais; 

 

Hipótese 2: A aquisição de novas aprendizagens/ competências constitui 

uma mais-valia na terceira idade uma vez que contribui para o bem-estar e 

qualidade de vida das pessoas. 

 

   De acordo com os dados recolhidos pode-se constatar que as hipóteses 

definidas à priori são válidas, uma vez que a aquisição de novas aprendizagens 

ou competências na terceira idade permite aos seniores manterem as 

capacidades funcionais e intelectuais, contribuindo para o bem-estar e 

qualidade de vida. Na medida em que desenvolve o intelecto, contribui para 

que se conservem as capacidades cognitivas, sendo um fator que concorre 

positivamente para a melhoria da autoestima e qualidade de vida no 

envelhecimento. Uma vez que, as UTIs promovem a formação ao longo da vida 

ou formação contínua desenvolvendo a estimulação, e o enriquecimento 

pessoal e social em participação em atividades educativas dirigidas a seniores 

que nutrem interesse em adquirir novas aprendizagens. 

9. Atividades planeadas e realizadas 

 

Nesta fase faz-se uma retrospetiva das atividades que foram planeadas 

e realizadas e as que foram planeadas e não realizadas. Reportando ao caso 

específico e de acordo com o quadro que se segue as atividades que foram 

planeadas e realizadas. Sendo para tal elaborado um cronograma (Apêndice 

III). 
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Quadro n.11: Atividades planeadas e realizadas 

 

Atividades Planeadas 
e Realizadas 

Objetivos Data 

 

 

Pesquisa bibliográfica e 

documental acerca da 

temática inerente ao 

projeto de intervenção 

- Definição da pergunta de partida; 

 

- Construção de fundamentação teórica 

subjacente à pergunta de partida; 

 

- Compreender o fenómeno do 

envelhecimento nas suas diversas 

componentes; 

 

-Aprofundar o conhecimento sobre UTIs. 

De 

Outubro 

de 2012 a 

Setembro 

de 2013 

 

Reuniões com a 

coordenadora da SABS 

 

 

- Conhecer toda a estrutura organizacional 

da SABS 

De 

Outubro 

de 2012 a 

Maio de 

2013 

Definição da conceção 

metodológica 

- Escolha da metodologia (instrumentos e 

procedimentos) 

De 

Outubro a 

Novembro 

de 2012 

Caracterizar a SABS 

população-alvo  

(Alunos que frequentam 

a SABS) 

- Conhecer a SABS e a população-alvo 

 

Mês de 

Fevereiro 

de 2013 

Realização de uma 

entrevista exploratória à 

Coordenadora da SABS 

- Conhecer a SABS em profundidade desde 

a sua génese. 

 

Mês de 

Março de 

2013 

Aplicar entrevistas 

semi-diretivas aos 

alunos que frequentam 

a SABS 

- Recolher dados junto dos alunos que 

frequentam a SABS de forma a conhecer 

em profundidade os mesmos 

 

Mês de 

Março De 

2013 

Análise e tratamento 

das entrevistas 

- Recolha de informação acerca da amostra 

escolhida. 

 

Mês de 

Junho de 

2013 
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Proposta de Intervenção - Delinear atividades que possibilitem uma 

melhoria da SABS. 

De Julho a 

Setembro 

de 2013 

 

10.Proposta de Intervenção 

 

10.1. Fundamentação de um Projeto 

 

Com base nas depoimentos dos entrevistados foi possível traçar um 

diagnóstico que contempla uma análise das necessidades sentidas pelos 

alunos que frequentam a SABS para posteriormente se traçar um projeto de 

intervenção, sendo que,  

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 (GUERRA, 2002:126). 

 

Conforme Isabel Guerra (2002:163) o projeto baseia-se em determinar 

um conjunto de ações que depois serão executadas, com o objetivo de resolver 

os problemas identificados. Pode afirmar-se que as finalidades de um projeto 

de intervenção indicam as contribuições que este pode trazer aos problemas e 

às situações que é necessário modificar.  

 

O projecto é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da 

operação de um conjunto de acções. É a unidade elementar do processo 

sistemático de racionalização de decisões. (Baptista, 2000:101)  

  

10.2. Sugestão para a implementação de um Projeto de Intervenção 

 

O projeto designa-se TODOS JUNTOS destina-se aos alunos que 

frequentam a SABS e tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos 

mesmos, ultrapassando lacunas com que estes se deparam através de ações 

concretas estimulando a maior cooperação entre o Instituto Politécnico de Beja 
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e a SABS e promover o convívio intergeracional entre os alunos da SABS e do 

Instituto Politécnico de Beja através de: 

 

 Debates sobre temas atuais: Promover interação com os alunos do 

Instituto Politécnico de Beja e os alunos da SABS sobre assuntos 

atuais. 

 

 Promover o uso das novas tecnologias de informação: Seria 

necessário criar um grupo de voluntários que apoiasse os alunos da 

SABS no que respeita à utilização das novas tecnologias, uma vez que 

após a investigação constatou-se que muitos dos alunos evidenciam 

algumas dificuldades em trabalhar com esses meios. 

 

 

 Promover o Voluntariado: Considerou-se importante promover juntos 

dos professores e alunos do Instituto Politécnico de Beja e sociedade 

civil a predisposição em fazer voluntariado na SABS, pois promovia a 

troca de saberes e aprendizagens, além de alargar o número de 

disciplinas. 

 

- Outro aspeto que seria fundamental alcançar passa pela dinamização 

da sala de convívio e promoção do convívio através das seguintes 

atividades: 

 

 Leitura recreativa: Entrega de livros por parte dos alunos à SABS com 

vista à criação de uma biblioteca onde os alunos possam trocar livros e 

desfrutar momentos de leitura com o objetivo de despertar o prazer e o 

hábito de ler, estimulando as capacidades cognitivas.  

 

 Visionamento de filmes: Escolhe-se um dia na semana onde um aluno 

traz um vídeo com o objetivo de ser visto por todos os alunos para após 
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terminada a sessão se promover a troca de ideias, estimulando deste 

modo o convívio.  

Por último, seria importante que os alunos aderissem às atividades, é 

importante que um projeto não seja imposto, mas sim que esteja sujeito a 

mudanças e sugestões pois este deve consistir numa melhoria na qualidade de 

vida dos alunos que frequentam a SABS. 
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Considerações finais 

 

O presente projeto de Intervenção permitiu uma maior compreensão 

sobre o envelhecimento demográfico atual, dado que a sociedade está a sofrer 

uma alteração marcada pela maior proporção da população idosa e diminuição 

da população jovem, “É do conhecimento geral que o envelhecimento das 

populações, que se processa já a um ritmo acelerado, mas também na base, 

com a redução dos mais novos (FERNANDES, 2001: 40).” 

 

O objetivo geral da presente investigação foi compreender em que 

medida a aquisição de novas aprendizagens na terceira idade poderá contribuir 

para o envelhecimento bem-sucedido. 

 

 Neste sentido a pergunta de partida incidiu sobre “ Em que medida a 

aquisição de novas aprendizagens contribui para o envelhecimento bem-

sucedido?” Em relação à pergunta de partida, esta foi elaborada para servir de 

fio condutor à investigação, facilitando a condução do projeto de investigação, 

 

      Após definida a pergunta de partida passou-se à operacionalização das 

hipóteses explicativas, tratando-se estas de uma resposta provisória à pergunta 

de partida. Foram assim definidas duas hipóteses nomeadamente: A aquisição 

de novas aprendizagens na terceira idade permite a sénior manter as 

capacidades funcionais e intelectuais; A aquisição de novas aprendizagens/ 

competências constitui uma mais-valia na terceira idade uma vez que contribui 

para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas. 

 

      De acordo com os dados recolhidos pode-se constatar que as hipóteses 

definidas à priori são válidas, uma vez que a aquisição de novas aprendizagens 

ou competências na terceira idade permite aos seniores manterem as 

capacidades funcionais e intelectuais, contribuindo para o bem-estar e 

qualidade de vida dos Seniores. 
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De acordo com a opinião dos entrevistados e como resposta à pergunta 

de partida: Em que medida aquisição de novas aprendizagens contribui 

para o envelhecimento bem-sucedido?  

 

Pode afirmar-se que a aquisição de novas aprendizagens na terceira 

idade contribui para o envelhecimento bem-sucedido, na medida em que 

desenvolve o intelecto, contribui para que se conservem as capacidades 

cognitivas, sendo um fator que concorre positivamente para a melhoria da auto-

estima e qualidade de vida no envelhecimento. 

 

 Sendo que, as UTIs promovem a formação ao longo da vida ou 

formação contínua promovendo a estimulação, enriquecimento pessoal e social 

e participação em atividades educativas dirigidas a seniores que nutrem 

interesse em adquirir novas aprendizagens. Sendo a SABS um exemplo disso, 

uma vez que oferece aos seniores uma nova forma de encarar o avançar da 

idade. 

 

 Conclui-se assim, que a SABS na cidade de Beja é uma mais-valia, uma 

vez que, facilita a socialização e o convívio entre os pares, desenvolve 

atividades lúdicas de bastante interesse e ao mesmo tempo proporciona a 

aprendizagem continuada dos seniores, promovendo a aquisição de novas 

aprendizagens nesta fase da vida o que é considerado muito positivo, 

caraterizada como um espaço de troca de experiências e aprendizagens, uma 

vez que, estimula as capacidades intelectuais e cognitivas. Frequentar a 

referida instituição fomenta laços de amizade e o espirito de camaradagem. Tal 

como promove o bem-estar e contribui para um envelhecimento bem-sucedido. 

 

 Contudo, após feita a análise de conteúdo das entrevistas semi-diretivas 

destacou-se alguns  aspetos menos positivos da SABS nomeadamente: o facto 

de a SABS ter poucas disciplinas; a fraca dinamização da sala de convívio; a 

pouca participação dos alunos aderirem às atividades que se fazem; Falta de 

interação entre os colegas. 
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 Posto isto, foi feita uma proposta de intervenção com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos alunos que frequentam a referida 

instituição propondo-se uma maior cooperação entre o Instituto Politécnico de 

Beja e a SABS. 
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