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Resumo 

O envelhecimento demográfico associado a profundas alterações da sociedade 

modificou os padrões tradicionais das relações intergeracionais. Estas, que no 

passado ocorriam naturalmente na família, são actualmente promovidas 

através de programas intergeracionais. A actividade física pode ser um 

contexto onde, e através do qual, se realizem relações entre gerações, no 

entanto, é ainda um meio pouco investigado. O nosso estudo surge, portanto, 

com o intuito de explorar esta temática. Decidimos, nessa medida, planear, 

implementar e integrar um programa intergeracional de actividade física, 

tentando compreender as acções e interacções sociais produzidas pelos 

sujeitos do grupo em estudo com o intuito de lhes conferir significado. Para tal, 

recorremos à observação participante que foi complementada pela realização 

de entrevistas semi-estruturadas. Os dados obtidos foram sujeitos a uma 

análise temática, da qual emergiram as seguintes categorias: entendimento, 

“rejuvenescimento” e solidariedade intergeracional. Posteriormente realizámos 

uma análise interpretativa, com o intuito de extrair dos dados recolhidos os 

sentidos vividos pelos participantes no programa intergeracional de actividade 

física. As crianças participantes no programa revelaram que construíram uma 

imagem social dos idosos ajustada à realidade e que sentem que podem ajudar 

os idosos, mais a um nível físico. Os idosos mostraram que se sentiram mais 

alegres e activos, vivenciaram um regresso à sua idade juvenil e adquiriram um 

conjunto de papéis sociais que são fundamentais para a construção de um 

sentido pleno da vivência do tempo de velhice. 

 

Palavras-chave: RELAÇÔES INTERGERACIONAIS; IDOSO; CRIANÇA; 

ACTIVIDADE FÍSICA; PROGRAMAS INTERGERACIONAIS. 
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Abstract 

The demographic ageing in association with profound alterations of the society 

has modified the traditional standards of the intergenerational relationships. 

These relations, who used to take place in the family in the past, are now 

promoted through intergenerational programs. The physical activity can be a 

context where, and through which, relations between generations are carried 

out. However, it is still a less investigated field. In this context, our study aims to 

explore this subject. We decided to plan, implement and integrate an 

intergenerational program based on physical activity, as a way to understand 

the social actions and interactions produced by the individuals of the group in 

study, with the intention of giving meaning to their actions. To find an end to our 

end, we resort to the participant observation, which was complemented by the 

realization of semi-structured interviews. The obtained data were subjected to a 

thematic analysis, of which the next categories surfaced: understanding, 

"rejuvenation" and intergenerational solidarity. Then we carried out an 

interpretative analysis aiming to extract the senses felt by the participants in the 

intergenerational program of physical activity of the collected data. Children who 

were participants in the program showed that they built a social image adjusted 

to the reality of the elderly ones and feel they can help the elderly at a physical 

level. The elderly results showed that they felt more cheerful and active, 

survived a return to his youthful age and acquired a set of social papers that are 

basic for the construction of a full sense of the existence of elderly age. 

 

 

Key words: INTERGENERATIONAL RELATIONSHIPS; ELDER; CHILD; 

PHYSICAL ACTIVITY; INTERGENERATIONAL PROGRAMMES. 
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Résumé 

Le vieillissement de la population est associé à des changements profonds de 

la société, ce qui modifie les schémas traditionnels des relations 

intergénérationnelles. Celles-ci, naturellement développées au sein de 

la famille, sont maintenant encouragées par des programmes 

intergénérationnels. L'activité physique, propice à la rencontre 

entre générations, est cependant un moyen peu exploité. Notre     étude c'est 

proposé d'explorer ce thème. Nous avons décidé de planifier, réaliser et 

intégrer un programme intergénérationnel de pratique d'activité 

physique, pour essayer de comprendre et de donner du sens aux interactions 

sociales entre les sujets du groupe d'étude. À cette fin, nous avons utilisé 

l'observation participante, puis complété nos observations par des entrevues 

semi-structurées. Les données ont été soumises à une analyse thématique, ce 

qui a conduit à la catégorisation suivante des comportements : compréhension, 

“rajeunissement” et solidarité intergénérationnelle. Ensuite, nous avons réalisé 

une analyse interprétative afin d'en extraire le sens donné par les participants 

au programme intergénérationnel de pratique d'activité physique. 

 Les enfants participant au programme ont confié qu'ils ont construit une image 

des personnes âgées mieux ajustée à la réalité et qu'ils ont compris 

comment les aider dans leurs activités physiques. Les personnes âgées se sont 

révélées gaies et actives, elles ont comme "rajeuni",  et acquis la certitude 

qu'elles ont un rôle dans la transmission de leurs expériences de vie à la jeune 

génération. 

 

Mots clés: RELATIONS INTERGENERATIONNELLES; PERSONNES AGEES, 

ENFANTS; ACTIVITE PHYSIQUE; PROGRAMMES 

INTERGENERATIONNELLES. 
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 1. Introdução 

 O envelhecimento da população1 é um fenómeno que assume uma 

dimensão mundial. As implicações familiares, históricas, económicas e sociais 

que o caracterizam, classificam-no como um fenómeno social total2 

(Quaresma, 2004). Por conseguinte, o crescente aumento da população idosa 

exige uma análise multidimensional, construída através de uma 

complementaridade de perspectivas que visa a compreensão da complexidade 

deste fenómeno global (Instituto Nacional de Estatística - INE, 2002). Como 

refere Calado (2004), o envelhecimento é um processo natural que não deve 

ser tratado apenas com soluções médicas mas exige, principalmente, 

intervenções económicas, ambientais e sociais.  

 Prevenir a dependência e promover uma velhice activa e saudável 

parece ser o tema central do debate e da discussão em torno da problemática 

da longevidade conquistada (Fernandes, 2001). Nessa medida, a World Health 

Organization - WHO (1999) desafia a sociedade contemporânea a enfrentar o 

envelhecimento da população. Segundo a Organização das Nações Unidas - 

ONU (2003), urge construir uma “sociedade para todas as idades”, sociedade 

na qual os indivíduos têm a oportunidade de se desenvolver ao longo da vida, 

onde são desenvolvidas relações entre várias gerações e a pessoa idosa tem 

uma participação activa no desenvolvimento da sociedade.  

 Entre outros objectivos, a ONU (idem) pretende promover a 

solidariedade entre as gerações empreendendo iniciativas intergeracionais, 

maximizando a oportunidade de relação intergeracional e promovendo o apoio 

mútuo como chave do desenvolvimento social. Estes objectivos podem ser 

realizados através de programas intergeracionais que, segundo Levinton 

(1991), são reconhecidos como sendo um método efectivo na promoção de um 

impacto positivo na saúde e na qualidade de vida das pessoas idosas. 

                                            
1
 Aumento da proporção das pessoas idosas na população total (INE, 2002). 

2
 Na acepção de Marcel Mauss um fenómeno social total não se restringe à sua instância 

social, poderá ter implicações de vária ordem, aos níveis económico, político, ideológico, 

demográfico, entre outros (Gamelas, 2002).  
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Segundo Flora (2006), interacções frequentes e de grande qualidade entre os 

idosos e as gerações mais novas, ajuda a combater o ageism, que é um 

processo de discriminação etária que envolve atitudes negativas face aos 

idosos assim como manifestações de separação etária (Williams & Nussbaum, 

2001). Nessa medida, os programas intergeracionais promovem o 

entendimento entre gerações, que se realiza pela diminuição de estereótipos 

que são comuns entre os indivíduos das diferentes gerações (Flora, 2006). A 

literatura sugere que os programas intergeracionais podem ter um impacto 

positivo na saúde dos idosos (Bostrum, Hatton-Yeo, Ohsako & Sawano, 2000), 

ajudando paralelamente a promover vários tipos de suporte social (Corbin, 

1998). 

 Na verdade, a literatura revela que dos programas intergeracionais 

podem surgir inúmeros benefícios, destacando-se a actividade física como um 

contexto eficaz na realização dos mesmos, uma vez que proporciona a vivência 

comum de actividades agradáveis para ambas as gerações, quer em termos 

físicos, psicológicos e sociais (Flora, 2006). Apesar de já existirem alguns 

estudos no campo intergeracional mediante práticas de actividade física, a sua 

investigação é recente e muito pouco explorada (Flora, 2006). Este aspecto 

ganha especial interesse e campo de trabalho na medida em que os programas 

intergeracionais de actividade física se constituem como um meio que pode 

não apenas proporcionar oportunidades significativas de interacção 

intergeracional, mas também oferecer benefícios em termos de funcionalidade 

e saúde que poderão não ser tão intrínsecos a outros contextos de programas 

intergeracionais (Flora, 2006). 

 Na verdade, a grande mais-valia de associar a actividade física aos 

programas intergeracionais, é a oportunidade de aliar aos benefícios sociais, 

benefícios de saúde e de prevenção da doença. Esta coligação chamou a 

nossa atenção, na medida em que vai de encontro a algumas das inquietações 

da sociedade e da comunidade científica em relação à população envelhecida, 

nomeadamente no que concerne à promoção da saúde e independência, para 

além da promoção de uma “sociedade para todas as idades”. Nessa medida, e 
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porque a investigação ao nível dos programas intergeracionais de actividade 

física é escassa, decidimos explorar esta temática. 

 Com base na literatura que encontramos, procedemos ao planeamento, 

implementação e investigação de um programa intergeracional de actividade 

física, o “Agitar Gerações”. Os objectivos que delineamos estão directamente 

relacionados com os sentidos da acção, sendo o nosso principal objectivo, o de 

compreender os sentidos vividos pelos participantes de um programa 

intergeracional de actividade física.  

  

 Passamos de seguida à apresentação sumária dos pontos que 

compõem o nosso estudo: 

 - No ponto um, dedicado à Introdução, damos a conhecer a problemática 

do estudo e quais os objectivos que nos propomos a atingir com o nosso 

trabalho. 

 - O ponto dois reporta-se à Revisão da Literatura e tem como finalidade 

conferir sustentabilidade ao nosso trabalho. Com o intuito de analisarmos como 

se desenvolvem as relações intergeracionais na contemporaneidade, 

debruçamo-nos na primeira parte sobre o envelhecimento da população, 

afunilando para as representações sociais da terceira idade, causas das 

barreiras intergeracionais e sua etiologia e relações intergeracionais dentro e 

fora do contexto familiar. Seguidamente expomos um conjunto de meios que 

promovem as relações intergeracionais, explorando os programas 

intergeracionais e seus benefícios, evidenciando, por fim, o papel da actividade 

física.  

 - Expomos no ponto três o campo metodológico, onde caracterizamos o 

local de estudo e o grupo observado, assim como descrevemos o processo de 

recolha e análise de dados, bem como os métodos utilizados. 

 - No ponto quatro damos a conhecer a Apresentação e Discussão dos 

Resultados, tentando dar resposta aos objectivos inicialmente formulados. 

 - As principais Conclusões constituem o ponto cinco, no qual expomos 

as considerações finais mais relevantes do nosso trabalho. 

 - O ponto seis fica reservado para as referências bibliográficas utilizadas.
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Sociedade Contemporânea e as Relações Intergeracionais 

2.1.1. Envelhecimento da População 

 O crescente aumento da população deve-se à conjugação do aumento 

da esperança média de vida do Homem com a redução da taxa de natalidade 

(Spirduso, Francis & Macrae, 2005). Segundo a ONU (2003), até 2050, o 

número de idosos duplicará, de 600 milhões a quase 2 biliões, sendo que o 

incremento do número de idosos será maior e mais rápido nos países em 

desenvolvimento, onde se prevê que a população idosa se multiplique por 

quatro nos próximos 50 anos. Esta transformação demográfica exige uma 

análise multidimensional, uma vez que se trata de um fenómeno complexo e 

que atinge uma dimensão mundial (INE, 2002).  

 Segundo Fernandes (2004), a sustentabilidade das reformas, o 

crescimento das despesas na prestação de cuidados formais e informais à 

pessoa idosa e a transição dos tempos de actividade para os de inactividade 

são algumas das preocupações da comunidade científica internacional e da 

própria população mundial. No entanto, a mesma autora (idem) refere que a 

promoção da saúde e a prevenção da dependência se constituem como as 

inquietações centrais dos investigadores em relação à longevidade 

conquistada. Como referem Mota e Carvalho (2006), ao aumento da esperança 

média de vida, coloca-se uma questão decisiva que é a de saber como se pode 

adicionar mais qualidade aos anos de vida. 

 Segundo Calado (2004), a resposta não passa apenas por soluções 

médicas, exigindo também intervenções económicas, ambientais e sociais. Não 

obstante, a ONU (2003) reconhece que a capacidade de responder de forma 

eficiente ao envelhecimento da população está nas mãos dos próprios idosos, 

devendo ser eles os principais responsáveis pela melhoria da sua qualidade de 

vida. A mesma organização (idem) indica que o envelhecimento populacional 

desafia a sociedade contemporânea a proporcionar uma participação activa 
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dos idosos no desenvolvimento social, aproveitando o potencial da população 

que envelhece como base do desenvolvimento futuro. 

 No entanto, “numa sociedade que valoriza a juventude, a vitalidade e a 

aparência física, os idosos tendem a tornar-se invisíveis” (Giddens, 2004, p. 

168). Os estereótipos que os representam como frágeis, incompetentes, 

deprimidos, passivos e dependentes (Hummert et al. 1995) fazem com que os 

idosos se tornem simples “figurinos” em vários cenários da sociedade, facto 

que lhes nega qualquer responsabilidade (Hernandez & Gonzalez, 2008).

  Segundo Giddens (1999, p. 107), “deveríamos repensar o que é que a 

velhice representa e a forma como as transformações da sociedade em geral 

afectam as posições dos idosos”. Nesta linha de orientação, procedemos, no 

próximo ponto, a uma análise das representações da velhice na sociedade e 

sua posição no colectivo social, que, como refere Quaresma (2004), é 

reveladora regras, normas e valores que regulam a interacção social. 

2.1.2. Representações sociais da Terceira Idade 

 Na actualidade, os idosos são representados como frágeis e 

dependentes (ONU, 2003), como os inactivos e os improdutivos (Alves, 2008), 

os passivos, os deprimidos e os incompetentes (Hummert et al. 1995). Os mais 

velhos são colocados na esfera de um grupo associado à ausência de 

independência, a um declínio funcional e psicológico, a situações de solidão e 

de isolamento, à falta de vontade de mudança, de inovação e de satisfação 

com a vida (Alves, 1999). Estas representações estão directamente 

relacionadas com défices de conhecimento e de fraca relação e expressam-se 

através de preconceitos, estereótipos e representações sociais de velhice que 

não são representativos de toda a população idosa (Quaresma, 2004). No 

fundo, o que se faz é agrupar os indivíduos em categorias sociais, definindo 

representações e práticas, posições no conjunto da colectividade e modos de 

interacção social (Alves, 2008, p. 32). Daqui emerge a noção de construção 

social das idades como sistema de representações, estereótipos e valores que 

legitimam o capital cultural de cada geração (Alves, 2008). Esta construção, na 

terceira idade, está associada à emergência da categoria de reformado 
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(Fernandes, 1997), uma vez que a reforma é associada à velhice, e o ao 

reformado, independentemente da sua vivacidade, são atribuídos significados 

de inactividade e improdutividade (Alves, 2008). Os mais velhos representam, 

nesta ordem, os inactivos, que passam a usufruir de uma pensão que lhes 

garante a subsistência, na dependência daqueles que nesse momento 

constituem a parcela da população activa (Alves, 2004, p. 121).  

 Ao considerarmos as pessoas acima de uma certa idade de forma 

homogénea, categorizamo-las segundo a idade, contribuindo para a sua 

segregação social (Fernandes, 1997). Numa via extrema, as pessoas idosas 

podem ser mesmo discriminadas pela idade, pela condição de serem velhas, 

por representarem a terceira idade (Butler, 1987). Este processo de 

discriminação etária é denominado de ageism e envolve atitudes negativas 

face à terceira idade, assim como acentua a segregação etária (Williams & 

Nussbaum, 2001). Exemplo disso, são todos aqueles que gostariam de 

trabalhar depois da idade da reforma e não vêem a sua vontade atendida, os 

que perdem o direito de ter opinião e poder de decisão dentro das suas 

próprias famílias (Andrade, 2002). Na verdade, tais representações conferem 

ao idoso um papel diminuído, desvalorizado e pouco participativo (Alves, 2004), 

“que determina ao idoso um crescente isolamento e inactividade subjacente” 

(Carvalho, 2006, p. 72). Ou seja, os estereótipos negativos sobre o 

envelhecimento, ao determinarem inactividade, agravam os efeitos da 

diminuição da capacidade funcional decorrente do processo de 

envelhecimento, uma vez que, e como refere Flora (2006), a inactividade é 

reconhecida como sendo o maior factor de risco no declínio das capacidades 

vitais. Com efeito, a realidade social do idoso caracteriza-se, actualmente, por 

um sedentarismo crescente à medida que a idade avança (Norman, 1995), 

sendo este comportamento, na generalidade, o resultado de imposições sociais 

(Spirduso, 2005).  

 No entanto, são muitos os idosos que começam a emancipar-se, 

explorando actividades e formas que os permitem continuar a crescer, a 

aprender e a realizar-se pessoalmente (Giddens, 2004). Observamos, na 

actualidade, que as pessoas idosas estão a adoptar novas práticas que 
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conferem sentido às suas vidas e que criam uma imagem mais positiva da 

Terceira Idade (Alves, 2008). Ainda assim, segundo Carvalho (2006, p. 72), “é 

necessário alterar mentalidades, de forma a emergir uma nova imagem da 

velhice na sociedade.” 

 Á medida que se constituem como uma parcela cada vez maior da 

população os idosos começam a exercer uma maior influência política 

(Giddens, 2004). Os idosos contestam aquilo a que Young & Schuller chamam 

de “sociedade fechada pela idade”, o que faz com que jovens e idosos sejam 

classificados de acordo com a idade e não segundo as suas características, 

iniciativas e identidades (Giddens, 2004, p. 168). Segundo a ONU (2003), 

jovens e idosos devem unir-se na criação de uma sociedade para todas as 

idades, no intuito de libertarem-se de categorias preconceituosas e 

promoverem a sua dignidade. A solução passa por aliar gerações na 

construção de uma “sociedade para todas as idades”, no entanto, são várias as 

barreiras a ultrapassar, uma vez que o afastamento das gerações é uma 

consequência de várias transformações sociais decorrentes do processo de 

globalização (ONU, 2003), que passamos a explicitar.  

2.1.3. Barreiras intergeracionais e sua etiologia 

 O mundo tornou-se globalizado, e as formas de manifestação deste 

fenómeno têm provocado alterações profundas nas sociedades actuais 

(Giddens, 2000). A individualização é uma manifestação das mudanças 

ocorridas nas nossas sociedades em resultado do processo de globalização 

(Beck, 2000). As sociedades actuais pressupõem que o indivíduo seja o actor e 

construtor da sua própria vida e identidade, dos seus laços sociais, das suas 

aspirações e dos seus ideais (Beck, 2000). Com efeito, a maior abertura ao 

divórcio e ao segundo casamento, a constituição de famílias monoparentais e a 

constituição de casais para além do casamento são exemplos da influência do 

processo de individualização no conceito de família (Giddens, 2004).  

  Na verdade, a sociedade global trouxe com ela alterações sociais, 

culturais e laborais que se traduzem na constituição de novas configurações 

familiares (Ramos, 2005). Estas aliadas à competitividade vivida na sociedade 
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contemporânea, onde a prioridade é, na maioria das vezes, a dimensão 

profissional e não a dimensão familiar ou pessoal, contribuem para a 

diminuição da frequência dos contactos sociais entre indivíduos dentro da 

família (Palmeirão, 2007). Com efeito, “são cada vez mais escassas as famílias 

numerosas, em que tradicionalmente, no passado, apenas alguns alcançavam 

a velhice, rodeados de familiares jovens” (Kalache, 2008, p. 5). É um facto, que 

as relações intergeracionais no século XXI assumem contornos particulares 

que acompanham a evolução das próprias famílias. As crianças aprendem a 

olhar os “velhos” através dos olhares dos seus pais, dos seus professores, dos 

seus pares, dos média que distraidamente consomem, e aprendem eles 

próprios a envelhecer com base nessas imagens que os rodeiam, que se 

entranham neles e se transformam em comportamentos do passado e do futuro 

(Paúl, 2005, p. 282). 

 Fora do contexto familiar, a separação intergeracional também é visível, 

quando verificamos que “as gerações vivem segmentadas em espaços 

exclusivos” (Carvalho, 2006, p. 71). É o caso das instituições segregadas pela 

idade como escolas para crianças, os locais de trabalho para adultos e 

instituições para os idosos, que não facilitam o contacto intergeracional, facto 

que se repercute na fraca integração entre gerações e consequente pouca 

compreensão entre as mesmas (Corbin, 1998). Com efeito, a segregação 

espacial das diversas gerações é usual na sociedade contemporânea, onde 

indivíduos das diferentes gerações compartilham com cada vez menos 

frequência os mesmos lugares e situações (Carvalho, 2006). O próprio sistema 

de reformas constitui-se como um meio segregação entre as gerações, pois 

como enfatiza Giddens (1999, p. 108) “uma sociedade que separa os idosos da 

maioria, encerrando-os num gueto chamado reforma, não pode considerar-se 

inclusiva”. 

 A realidade social das populações idosas constitui-se como um entrave 

à comunicação e à integração social, uma vez que a velhice representa uma 

perda de relações sociais significativas (amigos, família), o que representa uma 

redução da sociabilidade e o aumento de possibilidade de solidão (Santiago, 

2006). E esta realidade não se processa apenas em casos de vivências 



Revisão da Literatura 

 24 

 

isoladas, pois “muitos idosos que vivem no seio das próprias famílias, ou em 

instituições, sofrem profundamente por falta de comunicação e de participação 

social e afectiva, numa sociedade em que laços de convivialidade e os afectos 

se desvalorizam permanentemente, perante a importância crescente e quase 

exclusiva dos bens materiais, da superficialidade das aparências e do sucesso 

social e económico a todo o custo” (Calado, 2004, p. 57).  

 Assim, as dificuldades de comunicação de âmbito intergeracional, 

emergentes na sociedade actual são fruto da separação de gerações que se 

efectivam, como vimos, a partir de inúmeras alterações das sociedades. A 

relação entre gerações expressa alguma conflitualidade e distanciamento, 

sendo diferente dentro e fora do contexto familiar (Quaresma, 2004). Nessa 

medida, “direccionamos o nosso olhar” para as relações entre gerações na 

sociedade no geral, e na família em particular. 

2.1.4. Relações entre gerações na sociedade contemporânea 

 As relações entre gerações, isto é, os modos como se estabelecem as 

sociabilidades entre os membros de uma família, adquirem configurações 

diversificadas e solidariedades com intensidades variadas (Fernandes, 1997, p. 

81). De facto, existem situações onde ocorre uma forte relação intergeracional, 

exemplo disso são os casos de coabitação entre os pais de uma geração e os 

filhos de uma geração seguinte. Nos casos em que os avós vivem na sua 

própria casa, a ligação intergeracional depende da proximidade física dos 

membros da família, que possibilitará ou não a partilha de situações comuns 

que podem fortalecer a relação intergeracional (Fernandes, 1997). 

  Na família contemporânea, tanto pais quanto filhos ou avós vivem, no 

momento actual a possibilidade de encontrar as suas próprias formas de viver 

os seus papéis dentro das famílias (Fernandes, 2004). Centrando-nos nos 

papéis dos avós, realçamos Ramos (2005, p. 207), quando diz que “os avós 

representam os segundos pais, com novas identidades, saberes e afectos, 

exercem uma influência directa, constituem um apoio emocional, educativo, 

instrumental e promovem o desenvolvimento do indivíduo, pela transmissão 

inter-geracional de valores e práticas educativas, cada vez com mais força, ao 
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longo das gerações e dos tempos”. Os adultos mais velhos são excelentes 

cuidadores afectivos e pedagógicos e são uma mais-valia como apoio afectivo, 

social, moral e até financeiro (Ramos, 2005). Este papel torna-se fundamental 

numa sociedade em que o número de mulheres a exercer uma actividade 

profissional é cada vez maior, situação que se torna complexa quando existem 

filhos (Andrade, 2002). Esta situação torna-se um desafio para os idosos e para 

toda a família, “capaz de edificar novos rumos de vida e organizações 

familiares mais sólidas” (Palmeirão, 2007, p. 60). De acordo com Paúl (2005, p. 

282), “parecem existir ganhos na relação avós-netos, a nível emocional e social 

(mais do que instrumental), um repositório de afectos para idosos e crianças, 

desde que o apoio seja prestado a tempo parcial, como um complemento da 

guarda e educação das crianças, deixando espaço para outras actividades e 

interesses dos idosos.” 

 Fora do contexto familiar parece haver um sentimento de ruptura 

intergeracional, que se traduz numa conflitualidade latente ou expressa que 

“aparece associada ao desconhecimento, à estranheza, à dificuldade em 

estabelecer laços, o que remete para as questões da comunicação em 

contextos que, de certo modo, reflectem formas de segregação social e 

espacial” (Quaresma, 2004, p. 100). A co-existência numa mesma época de 

diferentes valores e padrões sociais faz com que se realizem fluxos recíprocos 

de socialização das diferentes gerações, e que podem ser mais ou menos 

tensos, na medida em que diferentes gerações tenham perspectivas, 

expectativas ou representações mais ou menos distintas sobre a sociedade 

(Pais, 1998).  

 O relacionamento harmonioso e regular entre gerações pode ser 

realizado de diversas formas e ocorrer em diversos contextos (Flora, 2006), no 

entanto, e como já foi referido, verifica-se na actualidade uma certa 

conflitualidade e distanciamento entre gerações (Quaresma, 2004). Nessa 

medida, o intercâmbio intergeracional pode e deve ser, agora, estimulado 

através da mediação de profissionais que promovem relações intergeracionais 

com o intuito de diminuir o fosso intergeracional (Pinto, 2008). 
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2.2. Meios para a promoção das relações intergeracionais 

 Através da análise acima construída, pudemos constatar que do 

processo de envelhecimento demográfico e do processo de individualização 

intrínseco a uma sociedade globalizada, surgem formas de segregação etária 

que se traduzem em percepções estereotipadas entre os membros das 

diferentes gerações. As relações intergeracionais, que no passado ocorriam 

espontaneamente na família tendem a ser agora estimuladas com o intuito de 

fomentarem o desenvolvimento de uma “sociedade para todas as idades” 

(ONU, 2003). Esta construção é da responsabilidade de todos e apenas será 

possível se for desenvolvido um elevado entendimento entre gerações (idem). 

Como refere Giddens (1999, p. 108) “a pensão colectiva serve de elo de 

ligação entre as gerações, mas é evidente que um contrato entre gerações 

precisa ser mais do que isto.” É necessário que se estabeleça uma aliança 

entre as gerações jovens e idosas para que, em conjunto, realizem o 

aperfeiçoamento da sociedade (ONU, 2003). Giddens (1999, p. 109) formula a 

questão, “serão estes objectivos realistas numa sociedade que perdeu a 

deferência, onde a idade já não parece trazer consigo a sabedoria?”. O autor 

(idem) indica que existem diversos factores a apontar para essa possibilidade, 

uma vez que os idosos estão socialmente mais visíveis podendo unir-se aos 

jovens na realização de um maior envolvimento no trabalho e na comunidade. 

2.2.1. Práticas Intergeracionais 

 As relações intergeracionais são relações entre indivíduos pertencentes 

a grupos com elevada diferença de idades (Bostrum, Hatton-Yeo, Ohsako & 

Sawano, 2000), que tal como anteriormente referido, deverão ser 

estrategicamente promovidas tendo por fim a solidariedade e equidade entre 

gerações (ONU, 2003).  

 O tema da intergeracionalidade despertou o interesse de algumas 

instituições internacionais de cariz humanista, como a Organização das Nações 

Unidas e a Organização Mundial de Saúde. Prova disso foi a realização da 

Assembleia Mundial do Envelhecimento, em Madrid, no ano de 2002, que entre 
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outros desafios, incentivou países, comunidades e organizações a promoverem 

iniciativas intergeracionais a fim de se reforçarem relações solidárias entre 

gerações (ONU, 2003). Também a Comissão Europeia encorajou os estados 

membros a fortalecer a relações intergeracionais de modo a promover uma 

solidariedade entre gerações face ao envelhecimento da população (Pinto, 

2008). De acordo com os dados do Eurobarómetro de 2008, a maioria dos 

cidadãos da União Europeia (85%) são a favor do desenvolvimento de práticas 

intergeracionais, concordando com o apoio financeiro das mesmas (Hatton-

Yeo, 2008).  

 As práticas intergeracionais são vistas como sendo a solução de vários 

problemas da sociedade (Bostrum et al., 2000). Os autores (idem) concordam 

que as práticas intergeracionais podem ser eficientes na união das gerações 

segregadas; tornando-se dum meio para a transmissão da cultura tradicional, 

uma vez que os idosos são intermediários entre o passado, o presente e o 

futuro; ajudando a fomentar o trabalho e a aprendizagem intergeracional. Para 

além disso e segundo os autores (idem) as práticas intergeracionais 

proporcionam a partilha de recursos pelas gerações e são a realização de um 

suporte social que é necessário face às alterações decorrentes do 

envelhecimento demográfico e da globalização. Segundo Hatton-Yeo (2008, p. 

6), as práticas intergeracionais “promovem uma maior compreensão e respeito 

entre as gerações, o que poderá contribuir para a construção de comunidades 

mais coesas” e “asseguram que as competências tradicionais importantes são 

mantidas para as futuras gerações”. As práticas intergeracionais promovem a 

interacção entre as gerações, assente na compreensão e respeito mútuo, que 

se traduz numa ligação positiva entre gerações que em conjunto se 

comprometem a melhorar as suas relações (Hatton-Yeo, 2008). 

 Obviamente que é utópico sustentar a ideia que as práticas 

intergeracionais podem resolver todos os problemas da sociedade, que 

constantemente criam conflito, exclusão e desigualdade entre gerações (Pinto, 

2008, p. 23). No entanto são um meio para atingir um fim, o da criação de uma 

“sociedade para todas as idades”, onde é proporcionada a oportunidade de 
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indivíduos de todas as idades participarem de forma comprometida na 

construção de um mundo necessariamente diferente (ONU, 2003). 

 As práticas intergeracionais podem revestir-se de várias formas e 

atender a diferentes campos de interactividade (Pinto, 2008). São vários os 

projectos que pretendem promover a solidariedade entre as gerações e, que 

segundo Pinto (2008) se dividem em três áreas fundamentais: práticas 

intergeracionais no local de trabalho, coabitação e convívio intergeracional em 

espaços públicos e envolvimento intergeracional na participação social (na qual 

podemos incluir o voluntariado, entre outros). Estas podem ser realizadas 

através de programas intergeracionais, que analisamos no ponto seguinte. 

2.2.2. Programas Intergeracionais 

 A definição internacional de programas intergeracionais, adoptada em 

Dortmund (Hatton-Yeo & Ohsako, 2000), indica que os programas 

intergeracionais procuram juntar indivíduos de diferentes gerações com o 

propósito de realizarem uma troca intencional e contínua de recursos e 

aprendizagens, da qual resultam benefícios sociais e individuais. 

 Esta definição inclui quarto tipos de programas intergeracionais (idem):  

- Programas intergeracionais em que os idosos apoiam as crianças e os 

jovens, como mentores, tutores, treinadores, amigos, avós;  

- No segundo tipo de programas intergeracionais as crianças apoiam idosos 

fazendo visitas, companhia e de tutores;  

- Existe também um tipo de programa em que os idosos e crianças trabalham 

em conjunto em prol da comunidade, desenvolvendo projectos ambientais e de 

aperfeiçoamento da comunidade;  

- E, por último, os programas em que idosos e crianças participam em 

actividades de educação não formal, como actividades recreativas, de lazer, 

desporto, arte, entre outras. 

 A investigação sistemática neste campo começou já no início dos anos 

70, reconhecendo-se como um campo de estudo com justificação teórica e 

empírica (Newman, 2006). O conteúdo da investigação teórica debruça-se 

sobre questões que nos ajudam a compreender as razões e as características 
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das iniciativas intergeracionais, o conhecimento de investigação empírica, por 

sua vez, está associado a programas, interacções e relações intergeracionais 

(idem). A investigação, na generalidade, descreve o que acontece nos 

programas, os seus resultados, estrutura, implicações para o futuro, 

interacções e relações intergeracionais em ambientes formais e informais. Há 

também um tipo de investigação denominada de avaliativa que se refere ao 

impacto, resultados e futuras implicações dos programas intergeracionais 

(idem). Os investigadores que estudam o campo intergeracional concordam 

que dos programas intergeracionais, resultam benefícios tanto para os 

participantes mais novos como para os mais velhos (Chodzko-Zajko, 1999).  

 Com efeito, os programas intergeracionais foram reconhecidos como 

sendo um método efectivo na promoção de alterações positivas entre os 

grupos geracionais, uma vez que o contacto intergeracional promove atitudes e 

estereótipos positivos em relação aos idosos e ao processo de envelhecimento 

assim como em relação aos mais novos (Seefeldt, 1987).  

 A literatura também sugere que os programas intergeracionais podem 

ter um impacto positivo na saúde, na medida em que promovem a participação 

social e o envelhecimento activo dos seniores (Bostrum et al., 2000). Os 

mesmos autores (idem) referem que a juventude e a energia dos mais novos 

pode surtir efeitos positivos nos idosos, na medida em que pode ajudar a 

mantê-los saudáveis, ajuda a prevenir problemas de saúde e a facilita a rápida 

recuperação de doenças ou lesões. Por outro lado, os programas 

intergeracionais também ajudam a promover vários tipos de suporte social 

(emocional, informacional e instrumental), facto que segundo Corbin (1998), é 

um forte pronuncio de saúde na terceira idade, sendo uma das mais-valias dos 

programas intergeracionais pois ajudam a manter a saúde e a construir 

relações intergeracionais. 

 Os programas intergeracionais também podem ser um bom meio para 

os idosos partilharem as suas capacidades, conhecimento e valores com os 

indivíduos das gerações mais jovens (Fees and Bradshaw, 2003).  

 Dentro dos diversos programas intergeracionais, aqueles baseados na 

prática de actividade física assumem particular destaque na medida em que 
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proporcionam a vivência comum de actividades agradáveis para ambas as 

gerações com repercussões sobre a funcionalidade, bem-estar e qualidade de 

vida dos seus participantes (Flora, 2006). 

2.2.3. O Papel da Actividade Física 

 Sendo as práticas de actividade física potenciadoras de interacções 

sociais (Barry & Eathorne, 1994), estas podem ser “embaixadoras” de relações 

intergeracionais se forem partilhadas por indivíduos de diferentes idades. Com 

efeito, a actividade física é um contexto particular que permite que os 

indivíduos de diferentes gerações integrem e explorem em conjunto valores, no 

sentido de formularem uma mudança positiva nas suas vidas (Ory et al., 2003). 

Dos programas intergeracionais de actividade física, surgem mesmo benefícios 

para ambas as gerações (Flora, 2006), que passaremos a analisar. 

 Segundo a WHO (1996), a actividade física proporciona contactos 

intergeracionais, que podem diminuir estereótipos e percepções erradas em 

relação ao envelhecimento e à terceira idade. Tal facto foi verificado por 

Sherman (1997), que examinou os benefícios de um programa de dança 

intergeracional. Sherman (1997) verificou que o programa de dança 

intergeracional foi uma experiência positiva, pois as crianças demonstraram 

atitudes positivas em relação aos idosos e estes declararam que se sentiram 

renovados, mais confiantes, interactivos, motivados, expressivos e sociáveis. 

Já Romack (2004) implementou um programa chamado “Free Wheelers”, em 

que 11 residentes de um lar de idosos, dependentes de cadeira de rodas, 

integraram um programa de actividades físicas recreativas administrado por 

estudantes três vezes por semana durante oito semanas. Entre outros 

resultados, Romack (2004) verificou que os estudantes desenvolveram atitudes 

positivas em relação ao envelhecimento.  

 A actividade física na terceira idade, só por si, pode ajudar a desfazer 

preconceitos e a alterar atitudes face aos idosos, pois como nos indica Garcia 

(1999, p. 80), “os idosos após uma prática de actividade física orientada para a 

terceira idade, verificam que afinal são capazes de executar tarefas que eles 

próprios e mesmo os outros não imaginariam estar ao seu alcance.” No entanto 
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a prática intergeracional de actividade física pode ser ainda mais efectiva no 

combate ao ageism, uma vez que valores comuns podem ser explorados 

através de actividades partilhadas (Ory et al., 2003). 

 Flora (2006) ressalta que, os programas intergeracionais por si só não 

podem resolver o problema do sedentarismo nas idades avançadas, no 

entanto, quando realizadas em contexto de actividade física podem aumentar 

os níveis de actividade física e promover a saúde na população idosa.  

Tal como referido anteriormente, a sociedade e em particular os 

escalões etários mais velhos, está a tornar-se cada vez mais sedentária, e 

esse facto, por si só, já justifica o aumento de preocupação por parte das 

entidades competentes em inverter essa tendência (Sallis e Owen, 1999). 

Nessa medida, a participação em programas de actividade física é reconhecida 

como um dos comportamentos mais importantes da saúde e do bem-estar dos 

idosos (idem). 

Flora (2006) que implementou um programa intergeracional que 

envolveu 12 crianças e 16 idosos num contexto de actividade física revela que 

os participantes, na generalidade, referiram que se sentiram fisicamente mais 

activos em resultado da vivência do programa. Wright (2008), também nos 

revela alguns benefícios dos programas intergeracionais de actividade física, 

quando indica que estes se traduzem numa melhor auto-estima, sentimentos 

de aceitabilidade e de compreensão entre gerações e revelam que os seus 

participantes se tornam mais activos. 

 Nesta linha de orientação, parece importante alertar gerações mais 

novas e mais velhas para a participação em programas regulares de actividade 

física intergeracional (Carvalho, 2006), no sentido de contrariar as formas de 

segregação etária que esta pode tomar quando realizada apenas com 

indivíduos da mesma idade (Flora & Faulkner, 2007). Com efeito, “a actividade 

física deve surgir como elemento potenciador das relações intergeracionais, 

constituindo-se simultaneamente como um meio determinante para melhorar a 

saúde, funcionalidade e qualidade de vida da pessoa idosa” (Carvalho, 2006, p. 

72).  
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 A literatura por nós consultada revela-nos que a investigação na área da 

actividade física intergeracional é relativamente recente e escassa. Apesar de 

no âmbito das ciências sociais haverem já bastantes estudos relacionados com 

a intergeracionalidade, na área específica da actividade física existe pouca 

recolha sistemática (Chodzko-Zajko, 1999). Assim, apesar dos prováveis 

inúmeros benefícios associados a este tipo de práticas, esta temática é ainda 

um campo de investigação que carece de maior aprofundamento até porque, 

como refere Flora (2006), se constitui como um meio que permite não apenas 

proporcionar oportunidades de interacção intergeracional, mas igualmente de 

oferecer benefícios de saúde e bem-estar aos seus participantes, que poderão 

não ser tão inerentes a outros contextos de programas intergeracionais (Flora, 

2006).  

 Nessa medida são vários os autores (Chodzko-Zajko, 1999; Fees & 

Bradshaw, 2003; Flora, 2006), que apelam à realização de estudos 

sistemáticos que nos permitam aumentar o conhecimento sobre esta temática. 

Para tal, Fees & Bradshaw (2003) sugerem o uso de métodos qualitativos para 

se desenvolver uma estrutura conceptual que nos permita a compreensão e 

interpretação dos programas intergeracionais de actividade física. 
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3. Campo Metodológico 

3.1. Pressupostos Metodológicos 

 Com o intuito de aprofundar o quadro teórico em que se inscreve o 

nosso estudo, este foi precedido de várias leituras a partir das quais foi 

realizado um desenho inicial do estudo. Este foi delineado através de uma 

pergunta de partida, que pretende exprimir da forma mais precisa possível a 

finalidade do nosso trabalho (Quivy & Campenhoudt, 2005). Ora, os objectivos 

que definimos através da pergunta de partida estão directamente relacionados 

com a compreensão dos sentidos da acção; nessa medida, e como referem 

vários autores (Burgess, 2001; Lessard-Hérbert, Goyette & Boutin, 1990; 

Patton, 2002), o melhor modo de apreender esses mesmos sentidos é viver de 

perto, observar o mais dentro possível e, se possível, até participar nessa 

acção, tentando compreender as acções e interacções sociais produzidas 

pelos sujeitos do grupo em estudo com o intuito de lhes conferir significado.  

  A compreensão do comportamento dos actores passa por descobrir as 

razões que levam o actor social a adoptar um determinado comportamento, 

atitude ou convicção (Boudon, 1995). Para isso, é necessário penetrar os 

quadros de significado que os próprios actores utilizam na constituição e 

reconstituição do seu mundo social (Giddens, 2004). É essencial compreender 

o sentido que o actor dá ao mundo vivido, aos acontecimentos e às interacções 

sociais que vive no dia-a-dia (Alves, 2004, p. 31). É um facto que as evidências 

da vida quotidiana são condição fundamental para tornar inteligíveis os 

processos sociais, nesse sentido, situamo-nos sob o “ponto de vista do actor” 

focalizando as suas acções, disposições, comportamentos, atitudes e 

acontecimentos (Santos Silva, 1993). Mas a sociologia da acção impele-nos a 

ir “mais longe”, sugerindo que exploremos também as razões da acção, as 

quais devem ser objectivamente fundamentadas (Boudon, 1995). Compreender 

as razões da acção humana é reconhecer o seu valor intrínseco, os padrões 

simbólicos, sentidos e os mundos vividos que contribuem para o aumento do 

entendimento do sentido do comportamento dos actores sociais (Santos Silva, 
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1993). Essas razões devem ser concebidas como dependentes do contexto em 

que se situa o actor social, pelo que será certamente necessário identificar as 

ideias, os valores ou as representações vigentes nesse mesmo tecido social 

(Boudon, 1995). Estudamos, portanto, a acção: a faculdade especificamente 

humana de agir e os contextos e modalidades em que se realiza (Santos Silva, 

1993, p. 71). Ou seja, integramos o mundo intergeracional de forma a obtermos 

a expressão das acções que decorrem da relação entre idosos e crianças num 

contexto de actividade física. 

 Através de uma análise interpretativa da acção social, pretendemos 

explorar o seu sentido e o contexto significativo em que se inscreve a acção. A 

utilização deste tipo de metodologia (sociologia interpretativa) pode produzir 

evidências práticas e de orientação provisória do nosso estudo (Weber, 2005). 

Ao aplicar procedimentos de compreensão da acção social, pretendemos 

explorar práticas, condutas, culturas e representações que fazem sentido 

quando referenciadas a quadros sociais de sentido. Como nos sugere Santos 

Silva (1993, p. 93), pretendemos testar várias maneiras de “entrar” nos 

processos sociais, seguir vários fios de inteligibilidade e reter várias redes de 

determinações recíprocas, dentro dos limites lógicos, teóricos e metodológicos 

das matrizes disciplinares pertinentes. Acreditamos que desta forma 

conseguimos captar a inteligibilidade das práticas sociais, contribuindo para 

romper com categorias pré-estabelecidas e aumentar o conhecimento sobre 

essas mesmas práticas.  

 Neste sentido, este tipo de metodologia é o que melhor se inscreve no 

nosso estudo, uma vez que pretendemos compreender os sentidos vividos 

pelos participantes de um programa intergeracional de actividade física, através 

da interpretação das suas vivências, dos seus pensamentos, das acções e 

interacções dos idosos e das crianças num contexto intergeracional de 

actividade física.  

 Como referem vários autores (Burgess, 2001; Lessard-Hérbert, Goyette 

& Boutin, 1990), o melhor modo de apreender esses mesmos sentidos é viver 

de perto, observar o mais dentro possível e, se possível, até participar nessa 

acção. Daí a nossa opção pela observação participante, pois tal como nos 
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indicam Pourtois e Desmet (cit.por Lessard-Hérbert, Goyette & Boutin, 1990, p. 

156), a observação participante transcende o aspecto descritivo da abordagem 

(objectiva) para tentar descobrir o sentido, a dinâmica e os processos dos actos 

e dos conhecimentos.  

No entanto, consideramos importante complementar a realização da 

observação participante com a aplicação de entrevistas semi-estruturadas, 

através das quais tentamos compreender como é que os participantes do 

“Agitar Gerações” conferiram sentido à sua acção. Este estudo é também 

complementado com a caracterização do local de investigação, com o intuito 

de conferir algum valor explicativo à “estrutura contextual da interacção”, ao 

modo como as estruturas sociais, no sentido de regras e recursos disponíveis, 

se actualizam em contextos espaço-temporais determinados e que enquadram, 

em situações de interacção, as práticas sociais (Santos Silva, 1993, p. 68). 

 Como sugerem vários autores, a ruptura surge na consideração dos 

sentidos individuais atribuídos a acção (Santos Silva, 1993; Boudon, 1995; 

Weber, 2005). Neste sentido, recolhemos, analisamos e interpretamos os 

valores, as atitudes, os comportamentos, as práticas e as condutas verificadas 

nos participantes de um programa intergeracional de actividade física com o 

intuito de lhes conferir significado.  

3.2. Caracterização do Local de Investigação 

Segundo Boudon (1995, p. 14) “as razões da acção devem ser 

concebidas como dependentes do contexto em que se situa o actor social”, 

pelo que alerta para a necessidade de se de recolher informações múltiplas 

sobre o quadro social em que a acção se realiza. Esta consideração é 

relevante uma vez que os actores utilizam as “coordenadas do tempo e do 

espaço” para regularizar a sua acção (Santos Silva, 1993). Nessa medida, e 

porque os nossos objectivos estão directamente relacionados com os sentidos 

da acção, temos em conta no nosso estudo, o quadro social onde esta se 

inscreve. 

Com efeito, o nosso estudo ocorreu no Centro Social e Paroquial Nossa 

Senhora da Boavista. Este é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 
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(IPSS) e foi criado em 1973, sendo os seus principais objectivos a assistência à 

Terceira Idade, a formação cívica, cultural e religiosa de crianças e jovens e a 

prestação de cuidados de saúde. A Instituição é constituída por um ATL que 

disponibiliza os seus serviços a 85 crianças dos 6 aos 12 anos e pelo Centro 

de Dia que assegura os seus serviços a 23 idosos.3 

O Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Boavista é um edifício 

constituído por três pisos: R/C, 1º piso e 2º piso, tendo um elevador que 

percorre a instituição. No 2º piso funciona o ATL, no 1º piso estão inseridos o 

Centro de Dia, o refeitório, a cozinha e um Gabinete de Médico e o R/C é 

composto por um salão polivalente e por um bar, que apenas abre ao público 

ao fim-de-semana. O salão polivalente serve de palco para as actividades 

desportivas realizadas no centro, pelo que também serviu de “palco” para a 

realização das actividades intergeracionais promovidas pelo programa “Agitar 

Gerações”. 

O Centro de Dia tem como objectivos: satisfazer as necessidades 

básicas dos utentes, prestar apoio psicossocial, promover actividades culturais 

e recreativas, proporcionar aos utentes a oportunidade de manter as 

capacidades físicas existentes e promover as relações interpessoais, 

interinstitucionais e intergeracionais. O Centro social também proporciona 

serviço de cabeleireiro, assistência médica e enfermagem, actividades de 

animação sócio-cultural e deslocações necessárias.4 

O grande objectivo do ATL é proporcionar a formação integral das 

crianças, ao nível cívico, cultural e religioso. O ATL proporciona às crianças o 

acompanhamento do seu estudo e um conjunto de actividades desenvolvidas 

ao longo de todo o ano, como é o caso, da música, do inglês, do xadrez e da 

educação física.5 

Esta IPSS dispõe de uma equipa de direcção composta por um 

presidente, um vice-presidente, um contabilista, um tesoureiro, um secretário, 

                                            
3
 Informação retirada do Projecto Educativo da Instituição. 

4
 Informação retirada do regulamento interno do Centro de Dia. 

5
 Informação retirada do regulamento interno do ATL. 
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uma médica assistente e uma técnica de higiene. Conta ainda com um 

conjunto de pessoas especializadas nas áreas da fiscalidade e educação 

social. O Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Boavista mantém ainda 

um conjunto de parcerias que colaboram na dinamização das actividades do 

centro. São elas a Junta de Freguesia de Ramalde, a Universidade Católica 

(Curso de Enfermagem), a Escola Superior de Educação Paula Frassinetti e a 

Escola Secundária Clara de Resende (na área de animação Sócio-Cultural). 

3.3. Grupo de estudo 

O grupo que participou no programa intergeracional de actividade física 

“Agitar Gerações” foi constituído por 10 crianças, com idades compreendidas 

entre os 6 e os 11 anos e por 7 idosos, que têm entre 71 e 88 anos de idade. 

A selecção do grupo foi condicionada pela disponibilidade das crianças, 

uma vez que estas estão envolvidas em múltiplas actividades no ATL. As 

crianças que participaram no programa foram as que não estavam ocupadas 

com actividades às quartas-feiras das 16h15 às 17h00. O grupo de idosos que 

participou no programa foi o que, após apresentação do programa, mostrou 

vontade de participar. 

O grupo manteve-se constante ao longo do programa, tendo ocorrido 

apenas algumas faltas ocasionais por parte de alguns elementos do grupo. O 

anonimato dos participantes foi respeitado, pelo que optámos por utilizar 

pseudónimos na apresentação e discussão dos resultados. 

 

3.4. Processo de Recolha de Dados 

3.4.1. A Observação Participante 

Foi nosso objectivo compreender os sentidos vividos pelos elementos de 

um programa intergeracional de actividade física. Nessa medida, integramos de 

forma activa os acontecimentos do grupo tendo a oportunidade de os registar 
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tal como são percepcionados, obtendo uma perspectiva interna da vivência 

desses mesmos acontecimentos. Tal como refere Burgess (1997), a tarefa de 

interpretar os significados e experiências dos actores sociais apenas pode ser 

levada a cabo através da observação participante. Na observação participante, 

é o próprio investigador o instrumento principal de investigação (Burgess, 2001, 

Firmino da Costa, 1989, Lessard-Hérbert, Goyette & Boutin, 1990, entre 

outros). A partir desta vivência o investigador regista diária e sistematicamente 

observações e informações, reflexões teóricas e metodológicas, impressões e 

estados de espírito (Firmino da Costa, 1989, p. 132).  

Seguindo estas orientações, procedemos à concepção de um diário de 

campo onde descrevemos da maneira mais pormenorizada possível as acções, 

as conversas e os acontecimentos inerentes aos actores sociais em contexto 

de interacção. No nosso estudo, a realização de um diário de campo revelou-se 

de extrema utilidade, uma vez que nos permitiu registar como se desenvolveu o 

trajecto da investigação e como se desenvolveu o próprio programa 

intergeracional de actividade física “Agitar Gerações”. A informação registada 

no diário de campo proveio de notas de memória e notas-resumo feitas num 

bloco de notas após as observações. A utilização desta ferramenta é, portanto, 

essencial na condução de um processo de pesquisa, na medida em que nos 

permite confrontar os objectivos da investigação com as observações que 

recolhemos diariamente (Burgess, 1997). Segundo Patton (2002), o diário de 

campo constitui-se como uma base de dados que nos permite obter resultados 

do estudo pela análise da observação mesmo depois de ela ter ocorrido. 

Segundo Quivy & Campenhoudt (2005), na realidade são várias as 

vantagens apontadas para este tipo de procedimento, nomeadamente no que 

se refere à possibilidade de apreender os comportamentos e os 

acontecimentos no próprio momento em que se produzem e à oportunidade de 

recolher material de análise que é relativamente autêntico e espontâneo, 

quando comparado com métodos que permitem a recolha de palavras ou 

escritos. São, portanto, vantagens que reforçam a nossa opção pela 

observação participante que, como defende Burgess (2001, p.86), facilita a 

recolha de dados sobre a interacção social. Na verdade, a vantagem de ser um 



Campo Metodológico 

 39 

 

observador participante reside na oportunidade de recolher dados ricos e 

pormenorizados, baseados na observação dos contextos em que se realiza a 

acção. 

Não obstante, e tal como todos os métodos, este tipo de opção também 

encerra algumas limitações (Quivy & Campenhoudt, 2005), nomeadamente: 

dificuldades de integração na unidade social; a transcrição das observações 

pode tornar-se numa tarefa difícil e a interpretação das observações, que se 

por um lado pode ser facilitada por grelhas de observação formalizadas, por 

outro estas podem ser superficiais e mecânicas face à riqueza e a 

complexidade dos processos estudados. 

Com efeito, são várias as limitações do método, no entanto 

empreendemos alguns esforços para as contornar. A integração na unidade 

social foi desde logo facilitada, uma vez que o observador não era estranho ao 

grupo, já pertencia à unidade social.6 Para facilitar a transcrição das 

observações recorremos à ajuda de um gravador no qual gravávamos as 

nossas percepções dos acontecimentos logo após o desenvolvimento das 

sessões do programa. A transcrição das observações podia, assim, ser 

realizada mesmo após o desenvolvimento das sessões, facto que possibilitou 

que esta tarefa não interferisse com outras responsabilidades pessoais e 

profissionais. Ao nível da observação, não utilizamos qualquer grelha de 

observação, integramos o programa intergeracional de forma aberta, tentando 

captar tudo o que despertasse os nossos sentidos, registando as acções, 

interacções e expressões dos participantes como elas ocorrem. Nessa medida, 

a nossa observação não se prendeu a grelhas de observação, mas 

desenvolveu-se de forma livre com o objectivo de captar toda a acção.  

No entanto, e considerando a impossibilidade de separar os valores 

pessoais do processo de pesquisa, Ludke e André (cit. por Alves, 2004, p. 155) 

advogam que uma das formas de controlo da subjectividade do pesquisador é 

a revelação dos seus preconceitos, valores, pressupostos, de modo a que as 

pessoas possam julgar o seu peso relativo no desenvolvimento do estudo. 

                                            
6
 Situação descrita mais adiante, quando nos debruçamos sobre os contactos iniciais. 
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Nesse sentido tentamos, na medida do possível, revelar através do diário de 

campo as nossas percepções dos acontecimentos, explicitando valores e 

julgamentos. Segundo Alves (2004, p. 156) este será um passo de honestidade 

que assumindo a subjectividade do processo, tenta reflectir sobre os 

procedimentos adoptados de forma a dar um passo em frente rumo a uma 

objectividade adequada a um contexto de relações sociais, característico das 

ciências sociais e humanas. 

 3.4.1.1. Contactos Iniciais 

 Os contactos iniciais com os responsáveis do Centro Social e Paroquial 

da Nossa Senhora da Boavista foram facilitados, uma vez que a observadora já 

pertencia à unidade social, exercendo o papel de professora de actividade 

física dos idosos do centro de dia. Com efeito, existiu logo grande receptividade 

por parte dos responsáveis do centro social ao projecto intergeracional que 

apresentamos, sendo que estes se demonstraram bastante entusiasmados 

com a realização do programa.  

 Com o intuito de apresentar o programa aos idosos e crianças do Centro 

Social, planeamos uma sessão de apresentação do programa com cada 

geração. Neste caso, as reacções também foram as melhores, tanto idosos 

como crianças mostraram-se motivados para a participação no “Agitar 

Gerações”.  

 Tal como sugere Burgess (1997), também informamos os responsáveis 

do centro, bem como os participantes do programa sobre os objectivos 

científicos inerentes a esta iniciativa. 

  

 3.4.1.2. Desenvolvimento do Programa 

 Após sessão de apresentação procedemos ao planeamento das 

actividades. As actividades sugeridas pela literatura são a dança, o ténis de 

mesa, o tai chi, a caminhada, entre outras, dependendo sempre do nível de 

aptidão física dos participantes, da duração das sessões e dos recursos 

disponíveis (Flora, 2006). Tendo em conta os recursos materiais e espaciais, 
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que os idosos participantes no programa são todos independentes e que 

nenhum participante apresenta qualquer problema de saúde grave, 

procedemos ao planeamento de um conjunto de actividades que foram 

desenvolvidas ao longo de 5 semanas, em sessões de 45 minutos, uma vez 

por semana. As actividades seleccionadas são apropriadas para ambas as 

gerações, pelo que a idade não foi um factor limitador da sua prática. Ao longo 

do programa foram trabalhadas as seguintes capacidades físicas: a resistência 

aeróbia, a força, a flexibilidade, a coordenação e o equilíbrio. As necessidades 

e os feedbacks do grupo foram sempre considerados, sendo que foram 

realizadas adaptações às actividades sempre que foi necessário. O programa é 

descrito com mais pormenor no diário de campo que se encontra anexado a 

este trabalho (anexo I), onde estão expostos os planos de cada sessão, assim 

como as notas de campo registadas. 

 Após desenvolvimento do programa consideramos importante perceber 

de que modo os próprios participantes viveram o programa intergeracional de 

actividade física, tentando descobrir, através da realização de entrevistas quais 

os sentidos que eles dão ao programa intergeracional de actividade física. 

3.4.2. As Entrevistas 

Para além da observação participante, também é importante perceber o 

modo como os agentes da acção conferem sentido à sua acção e, nessa 

medida, obter através das suas próprias palavras essa mesma representação 

(Lessard-Hérbert, Goyette & Boutin, 1990). Ora, um grande número de 

investigações qualitativas recorrem a diversas técnicas de recolha de dados 

que se complementam. Também a observação participante é muitas vezes 

associada à técnica de entrevista (modo de inquérito oral), normalmente com o 

fito de triangular os dados, em particular no que diz respeito às opiniões ou 

crenças que os inquiridos têm sobre os acontecimentos que os tocam 

(Lessard-Hérbert, Goyette & Boutin, 1990, p. 158).  

Após a vivência, observação e participação no terreno, decidimos 

complementar o nosso trabalho com um conjunto de entrevistas semi-

estruturadas com o intuito de alcançar o que não é perceptível aos sentidos de 
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um observador participante. A técnica de observação participante forneceu-nos 

as evidências que contêm o sentido expresso pelos participantes no programa 

intergeracional de actividade física, estas suscitaram um conjunto de questões-

guias, relativamente abertas, que alinharam a entrevista semi-estruturada. 

Utilizamos este tipo de entrevista devido às inúmeras vantagens que este tipo 

de análise proporciona, pois promove uma relação informal entre entrevistador 

e entrevistado, onde o investigador apenas lança uma série de temas em torno 

dos quais se vai desenvolver a conversa (Burgess, 2001). A utilização da 

entrevista semi-estruturada é particularmente importante quando estamos a 

estudar um assunto sobre o qual muito pouco é conhecido (Flora, 2006). Este 

tipo de abordagem permite que o entrevistado estruture o seu pensamento de 

forma natural e espontânea em torno do assunto pretendido, o que se traduz 

numa condução “não directiva” da entrevista, no entanto quando o entrevistado 

se desvia da temática que o investigador pretende estudar, o entrevistador 

intervém encaminhando o discurso do entrevistado para o conjunto de 

questões definidas no seu guião de entrevista (Queirós, 2006).  

A realização de um guião de entrevista é fundamental, no entanto, 

segundo Quivy e Campenhoudt (2003), revela-se insuficiente, devendo o 

entrevistador conhecer a fundo todas as temáticas que encerram o objecto de 

estudo, ficando ao seu critério a forma e ordem de como estes são 

introduzidos, sendo somente definida a orientação para o início da entrevista. O 

guião permite-nos, então, enquadrar a entrevista para o campo de pesquisa 

visado, ajudando-nos a solicitar informações que o entrevistado não revela 

naturalmente. 

No entanto, para além das vantagens enunciadas, poderemos apontar 

como desvantagens de aplicação desta técnica, o facto de os dados recolhidos 

estarem confinados a enunciados verbais ou discursos, podendo haver uma 

discrepância entre o que os indivíduos dizem e o que realmente fazem 

(Angurea, cit. por Queirós, 2006).  

No entanto, utilizamos a entrevista como complemento da observação 

participante, o que suprime, de certo modo, as lacunas desta técnica, pois os 
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dados obtidos sobre as acções e interacções produzidas pelos sujeitos do 

grupo em estudo, foram complementados pelas verbalizações dos participantes 

do programa intergeracional de actividade física “Agitar Gerações” quanto à 

forma como conferem sentido à sua acção. 

 3.4.2.1. Guião de Entrevista 

A elaboração do guião de entrevista inicial surgiu: (i) das evidências que 

contêm o sentido expresso pelos participantes no programa intergeracional de 

actividade física que foram registadas no diário de campo fruto da observação 

participante realizada; (ii) do quadro teórico onde se insere o nosso trabalho; 

(iii) e das percepções do senso comum que nos vão sendo comunicadas. 

Foram realizadas quatro entrevistas piloto (a duas crianças e a dois idosos 

participantes no programa integeracional de actividade física “Agitar Gerações”) 

com o objectivo de percebermos até que ponto o guião ia de encontro aos 

dados que procurávamos obter e para verificar se as questões eram 

perfeitamente compreendidas pelos interlocutores. Após aplicação do guião de 

entrevista identificámos que algumas perguntas se demonstraram inadequadas 

e insuficientes, facto que nos levou a fazer algumas correcções e 

reformulações ao guião inicial. Também elaboramos um conjunto de questões 

alternativas tendo em conta as dificuldades de compreensão verificadas em 

algumas questões da entrevista piloto por parte de alguns interlocutores, no 

sentido de proporcionar a todos os entrevistados, independentemente do seu 

nível de formação académica, a oportunidade de entenderem todas as 

questões formuladas. 

Procedemos posteriormente à elaboração de um conjunto de questões 

que se encontram no anexo II, e que nos permitiram recolher informações 

essenciais para a concretização dos objectivos delineados para este trabalho. 

Realizamos dois guiões de entrevista, um direccionado para as crianças e 

outro direccionado para os idosos, uma vez que, e em concordância com Flora 

(2006), para realizarmos declarações conclusivas sobre os benefícios dos 

programas intergeracionais de actividade física, devemos considerar as 

experiências de ambas as gerações. 
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 3.4.2.2. A Realização das entrevistas 

Depois de um guião definido, procedemos à realização das entrevistas. 

Após agendamento das entrevistas com as 3 crianças e os 3 idosos 

participantes no “Agitar Gerações”, realizamos, nos dias 3 e 4 de Junho, as 

entrevistas individualmente. As entrevistas tiveram a duração de 

aproximadamente 5 a 8 minutos, no caso das crianças e de 9 a 12 minutos no 

caso dos idosos.  

As entrevistas foram realizadas num gabinete do Centro Social, 

gentilmente cedido por uma das educadoras sociais. Tal facto fez com que as 

entrevistas se desenvolvessem num local sossegado e sem interferências de 

ruído, o que facilitou a sua transcrição.  

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio, com consenso prévio de 

todos os participantes entrevistados, posteriormente foi feita a transcrição 

apenas das passagens referentes à entrevista. 

3.5. Corpus de estudo 

O nosso corpus de estudo, ou seja, todos os documentos do nosso 

estudo que serão objectos de análise, foi constituído pelo diário de campo e 

pela transcrição das entrevistas. Como sugere Patton (2002), estes 

documentos tiveram como unidade de registo o tema, sendo posteriormente 

analisados através de um processo interpretativo. 

3.6. Processo de Análise e Interpretação dos Dados 

3.6.1. Análise temática 

Através da observação participante e da realização de entrevistas 

captámos os valores, as atitudes, os comportamentos, as práticas e as 

condutas. Chegamos agora à fase de os analisar e interpretar no sentido de 

lhes conferir significado. É tempo de investigar as razões das acções 

observadas e de fundamentá-las teoricamente.  
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A nossa análise decorre de um processo de tematização, uma vez que 

este processo é em si mesmo uma interpretação. Os temas que ressaltam dos 

dados são um meio para os classificar, compreender, interpretar e atribuir um 

sentido vivido aos comportamentos, perspectivas e experiências das pessoas 

em estudo (Grawitz, 1993). Sendo o tema um fragmento significante da ideia 

que a si é associada, fazer uma análise temática consiste em decifrar os 

códigos inerentes às palavras e às acções tentando compreender o seu 

verdadeiro sentido (Bardin, 1977). A atribuição dos traços de significação surge 

pela interacção entre o investigador e os próprios dados, da qual resultam uma 

estrutura de conhecimento e respectivas categorias de significância (Patton, 

2002). Não há fórmulas para determinar um significado dos dados (Patton, 

2002), pelo que a codificação resulta de uma interpretação simbólica dos 

modos de produção, circulação e recepção do sentido pelos actores do mundo 

social em estudo (Santos Silva, 1993). Reconhecer padrões de sentido nos 

dados das entrevistas e das observações e torná-los em temas com significado 

foi o nosso primeiro grande objectivo com esta análise. Com tal intuito, 

desenvolvemos um esquema de codificação, produzindo uma estrutura 

organizada e descritiva do material que foi recolhido durante o trabalho de 

campo. Esta fase descritiva da análise foi a base da fase interpretativa, sobre a 

qual foram extraídos os sentidos e os significados dos dados que realmente 

são significantes (Patton, 2002).  

No nosso estudo os sentidos da acção emergiram, predominantemente, 

a partir dos dados da observação participante e da realização de entrevistas 

semi-estruturadas aos participantes, o que faz com que as dimensões 

fundamentais de análise tenham surgido a partir dos padrões encontrados no 

decorrer do estudo, sem pressupor a priori, como é defendido por Patton 

(2002), quais as questões e variáveis fundamentais do nosso trabalho. No 

entanto, tendo em conta que a elaboração dos guiões das entrevistas se 

efectuou também à luz do quadro teórico, está implícito um apriorismo na 

realização das mesmas. Ou seja, algumas questões das entrevistas serviram a 

identificação e classificação de particularidades inerentes aos participantes nos 

programas intergeracionais de actividade física. A análise temática é, portanto, 
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um desafio empírico e conceptual na medida em que é enquadrada num 

contexto analítico apropriado e fixada num material empírico relevante (Dey, 

1993). Foram estes pressupostos que nos permitiram criar os grandes temas 

de análise, construídos com base no quadro teórico mas somente após a 

leitura flutuante do corpus de estudo. 

3.6.2. Processo de Tematização 

Começamos por realizar uma leitura flutuante7 dos dados recolhidos no 

sentido de identificar as unidades de contexto8 que servem os objectivos do 

nosso estudo e agrupá-las segundo a sua similaridade. Agrupar dados envolve 

o desenvolvimento de critérios que nos permitam referenciar dados como 

sendo relacionados ou pertencentes a uma mesma categoria (Dey, 1993). 

Patton (2002) reforça esta ideia quando refere que as categorias devem ser 

determinadas segundo dois critérios: homogeneidade interna e 

heterogeneidade externa. O primeiro critério refere-se ao sentido que confere a 

um excerto pertencer a uma categoria. O segundo indica-nos que as diferenças 

entre categorias devem ser claras e significativas. 

Na construção das categorias de análise procurámos ter em conta o 

ponto de vista de diferentes pessoas, baseando a nossa análise num senso 

colectivo de que as temáticas que emergiram dos dados das narrativas são as 

que melhor enquadram o sentido da acção. Segundo Patton (2002), esta é uma 

forma analítica de triangulação da qual podem surgir ideias das mais diversas 

formas: pela argumentação sobre que excertos pertencem a quais temáticas, 

pela criação e pelo abandono de temas, pela procura das regularidades e 

singularidades na comparação dos vários pontos de vista. 

Também consideramos, as características que caracterizam, segundo 

Bardin (1977), um conjunto de categorias de qualidade, sendo elas: a exclusão 

                                            
7
Primeiro contacto do investigador com o corpus de estudo, do qual obtém as primeiras 

impressões e orientações relativas ao mesmo (Bardin, 1977). 

8
 Corresponde a um segmento da mensagem cujas dimensões permitem compreender a 

significação exacta de um excerto (Bardin, 1977). 
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mútua, a homogeneidade, a pertinência, a fidelidade e a produtividade. Assim, 

garantimos que o material de análise reflectiu as intenções da investigação. O 

sistema categorial com as categorias e respectivas unidades de contexto 

encontra-se no anexo III. 

3.6.3. As categorias 

No sentido de nortear o processo de análise temática devemos saber 

exactamente o que significam as categorias e quais são as ideias e 

regularidades expressas por essa categoria (Dey, 1993). Nesse sentido, 

procedemos à definição das categorias quanto ao seu sentido expresso e às 

suas particularidades. 

 3.6.3.1. Entendimento 

 Na Europa, jovens e idosos são alvo de atitudes preconceituosas, 

relacionadas com a idade (Hatton-Yeo, 2000, p. 20). A conflitualidade latente 

ou expressa, de base intergeracional fora do contexto familiar, aparece 

associada ao desconhecimento, à estranheza, à dificuldade em estabelecer 

laços, o que remete para as questões da comunicação em contextos que, de 

certo modo, reflectem formas de segregação social e espacial (Quaresma, 

2004, p. 100). De facto, “actualmente as gerações vivem segmentadas em 

espaços exclusivos (…), compartilhando cada vez com menor frequência os 

mesmos lugares e situações” (Carvalho, 2006, p. 71). Esta circunstância 

repercute-se no distanciamento de gerações e consequente falta de 

compreensão e de conhecimento entre as mesmas (Corbin, 1998).  

 Nessa medida, e porque existem estereótipos entre as gerações 

principalmente, em relação à terceira idade (Hummert et al. 1995, Hernandez & 

Gonzalez, 2008), inserimos esta categoria com o intuito de verificar como é que 

esta problemática é expressa no grupo em estudo e se há alterações das 

percepções entre as gerações ao longo do programa intergeracional de 

actividade física. Tal como defende Flora (2006), as interacções 

intergeracionais ajudam a aumentar a compreensão entre as gerações pela 

diminuição de percepções estereotipadas. Assim, procuramos, através da 
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criação desta categoria, captar as unidades de contexto que expressam as 

percepções e representações intergeracionais, expressões do seu 

desenvolvimento e formas de entendimento entre gerações consequentes do 

conhecimento de quem elas são realmente.  

 Dada a sua ênfase na literatura intergeracional, esta categoria foi criada 

a priori, sendo que a leitura flutuante de todo o material recolhido veio confirmar 

a sua importância. 

 3.6.3.2. “Rejuvenescimento” 

 Vivemos hoje numa sociedade orientada para valores juvenis (Pais, 

1996), sendo que a juventude é, neste contexto, sinónimo de capacidade e de 

adaptação (Alves, 1999). Pelo contrário, e como aponta a ONU (2003), à 

velhice são associadas imagens de fragilidade e dependência. Nesse sentido, 

e como refere Garcia (1999, p. 75), “disto resultam variadas práticas para 

ocultar ou mimetizar a idade, na ânsia de um regresso, real ou simbólico, a 

uma idade juvenil”.  

 A leitura flutuante do corpus de estudo revelou que o programa 

intergeracional “Agitar Gerações” proporcionou aos idosos sentimentos de 

jovialidade. Se por um lado, e como refere Garcia (1999), a actividade física na 

terceira idade se assume como um meio que permite ao idoso quebrar as 

barreiras físicas da idade, por outro, a literatura intergeracional indica-nos que 

a juventude e energia dos mais novos podem surtir efeitos positivos nos idosos, 

uma vez que promovem um envelhecimento activo (Bostrum et al., 2000). Esta 

categoria, apesar de ter sido construída com base no quadro teórico, só 

emergiu após leitura flutuante do corpus de estudo, facto que lhe confere uma 

construção a posteriori. 

 O propósito da definição desta categoria, foi o de explorar as formas que 

expressam o “quebrar das barreiras físicas da idade”, “o regresso real ou 

simbólico a uma idade juvenil”, tentando compreender, por um lado, quais são 

os sentidos dados à actividade física, e por outro, os sentidos vividos do 

contacto intergeracional. 

 3.6.3.3. Solidariedade Intergeracional 
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 A ONU (2003) reconhece a necessidade de incentivar as relações 

solidárias entre gerações. De acordo com esta organização (2003, p. 43), “a 

solidariedade entre as gerações em todos os níveis – famílias, comunidades e 

nações – é fundamental para a conquista de uma sociedade para todas as 

idades." Segundo Newman & Sánchez (2007), a solidariedade intergeracional 

pode ser promovida através de programas intergeracionais e é expressa por 

acções de ajuda, apoio e cooperação mútua, pressupondo uma reciprocidade 

intergeracional.  

 Apesar de ser expectável o desenvolvimento de relações sociais no 

programa intergeracional de actividade física, não sabíamos se iríamos 

observar relações solidárias entre gerações. Como refere Weber (2005, p. 48), 

o conceito de relação social “nada diz sobre se existe solidariedade entre os 

actores, ou justamente o contrário”. De qualquer modo, após leitura flutuante 

do corpus de estudo, a noção de relação solidária surge pela presença de 

acções de ajuda, apoio e cooperação entre os participantes de ambas as 

gerações. Nessa medida, tornou-se fundamental criar uma categoria a 

posteriori que nos permitisse compreender como se desenvolvem as relações 

solidárias entre idosos e crianças dentro do grupo intergeracional, uma vez que 

estas podem revelar novos sentidos vividos do programa intergeracional de 

actividade física. 

  



Campo Metodológico 

 50 

 

 Depois uma categorização definida, passamos a explorar os sentidos e 

significados presentes nos dados recolhidos. Tivemos que recorrer a uma 

análise interpretativa, de forma a traduzir as formas, as experiências e 

representações de vida, que fazem sentido em quadros sociais de sentido 

(Santos Silva, 1993, p. 94). Esta análise não excluí outras explicações 

possíveis para o fenómeno em estudo, apenas representa um conhecimento 

suplementar, uma orientação provisória do sentido vivido pelos participantes de 

um programa intergeracional de actividade física. 
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4. Apresentação e Discussão dos Resultados 

4.1. Análise das categorias 

4.1.1. Entendimento 

 A idade tornou-se mecanismo fundamental de classificação e separação 

dos seres humanos (Derbet, 2007). Com efeito, os indivíduos são agrupados 

em categorias sociais de acordo com a idade, esperando-se de cada geração 

formas de ser e estar em interacção, que são reguladas por um sistema de 

representações, estereótipos e valores que constituem o capital cultural de 

cada geração (Alves, 2008). Como refere Carvalho (2006), à velhice são 

associados estereótipos, relacionados com a fragilidade, improdutividade e 

enfraquecimento. Segundo a autora (2006, p. 72), estas representações 

repercutem-se num “progressivo esvaziamento de papéis, que determina ao 

idoso um crescente isolamento e inactividade subjacente”. 

 Ora, os programas intergeracionais podem ser uma resposta eficaz a 

este problema social, na medida em que, e segundo Flora (2006), ao 

promoverem o contacto intergeracional, produzem visões apuradas sobre o 

envelhecimento e sobre os idosos. Dito isto, as percepções entre gerações 

passam a ser fundamentadas no desenvolvimento de relações intergeracionais, 

e não em estereótipos decorrentes do afastamento intergeracional, tão comum 

nas sociedades actuais. A actividade física também proporciona, segundo a 

WHO (1997), contactos intergeracionais, que podem reconstruir estereótipos e 

percepções em relação ao envelhecimento e à terceira idade. De acordo com 

Garcia (1999, p. 80) “os idosos após uma prática de actividade física orientada 

para a terceira idade verificam que afinal são capazes de executar tarefas que 

eles próprios e mesmo os outros não imaginariam estar ao seu alcance.” Daí 

que a literatura revele que os programas intergeracionais de actividade física 

desenvolvem atitudes positivas nos participantes mais novos em relação aos 

idosos e ao processo de envelhecimento (Sherman, 1997; Romack, 2004).  
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 No caso do grupo em estudo é evidente, nos discursos das crianças, 

que houve um desenvolvimento da relação social. Todas as crianças 

entrevistadas referem que aprenderam a brincar com idosos. Nas palavras da 

Maria Fernandes (7 anos), “Nós pensávamos que eles não sabiam brincar, mas 

depois aprendemos a brincar com eles e ficamos mais felizes”, podemos 

constatar que os processos individuais que se desenvolveram permitiram uma 

reconfiguração das percepções das crianças face aos idosos. A percepção que 

as crianças tinham anteriormente dos idosos e do envelhecimento poderá ter 

sido influenciada pelos estereótipos que representam os idosos como frágeis, 

incompetentes, passivos e dependentes (Hummert et al. 1995). Nessa medida, 

as crianças esperavam, de certo modo, que os idosos não soubessem brincar. 

No entanto, através das experiências vividas no programa intergeracional de 

actividade física, estas constataram que os idosos poderiam fazer coisas que 

julgavam não ser possível, tal como brincar.  

 Após participação no programa, as crianças revelaram ter a percepção 

de que os idosos têm algumas fragilidades decorrentes do processo de 

envelhecimento, mas também revelam ter a noção de que os idosos são 

igualmente dotados de capacidades de acção. Tal facto pode ser constatado 

na entrevista de Vítor Santos (8 anos), quando nos diz que “quando os idosos 

brincam não podem fazer algumas coisas, mas outras já conseguem” e na 

entrevista de Maria Fernandes (7 anos) que refere que “os idosos não podem 

correr, mas podem fazer outras coisas que eu também gosto de fazer”. Com 

efeito, a realização do programa intergeracional de actividade física assume 

uma função de (re) estruturação dos significados de se “ser velho”, na medida 

em que proporciona às crianças a construção de uma imagem dos idosos de 

acordo com aquilo que eles são realmente. Apercebemo-nos, tal como Flora 

(2006), que as interacções intergeracionais, no contexto de actividade física, 

ajudam a promover a compreensão entre gerações pela reconstrução de 

percepções estereotipadas.  

  O diário de campo não nos forneceu informações quanto às percepções 

das crianças em relação aos idosos, porém, foi possível constatar que as 

crianças adaptaram a sua acção em função da presença dos idosos. Exemplo 
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disso foi o excerto registado na segunda sessão, “Reparei, no decorrer da 

dança, que as crianças que se encontravam a fazer par com os idosos tinham 

um comportamento muito mais sereno do que as crianças que faziam par com 

outras crianças”.  

 No entanto, ocorreram duas situações ao longo de todo o programa em 

que a acção das crianças se verificou desajustada ao contexto intergeracional, 

uma vez que se repercutiu no constrangimento dos participantes mais velhos. 

Uma das situações ocorreu na terceira sessão e é revelada pelo seguinte 

excerto: “No jogo com bola as crianças ficaram muito entusiasmadas quando 

viram as bolas. No entanto, devido a este entusiasmo e agitação, uma idosa 

ficou com medo de se desequilibrar e não realizou o exercício”. A outra 

situação verificou-se na quinta sessão, na qual tive que parar um exercício para 

acalmar as crianças, uma vez que estavam muito agitadas, facto que estava a 

ser constrangedor para os idosos. Apesar de ser uma singularidade dos dados, 

consideramos pertinente registar esta situação, na medida em que também nos 

aponta uma importante função deste programa intergeracional de actividade 

física. Isto é, a função de ensinar as crianças a adaptarem-se a outros níveis 

de actividade física, pois se esta capacidade for adquirida pode traduzir-se em 

experiências positivas para as duas gerações do programa intergeracional de 

actividade física. 

 Apesar de não ser tão enfatizado na literatura, também consideramos 

importante verificar de que forma os idosos percepcionaram as crianças e as 

suas atitudes ao longo do programa de actividade física, uma vez que, e como 

refere Flora (2006), para realizarmos declarações conclusivas sobre os 

benefícios dos programas intergeracionais de actividade física, devemos 

considerar as experiências de ambas as gerações. Quando os idosos se 

referem às crianças, de um modo geral, indicam que estas são alegres e 

agitadas e que se sentem bem no meio delas. Através do discurso do Senhor 

Mário Esteves (88 anos) podemos mesmo constatar um desenvolvimento das 

percepções intergeracionais decorrentes do programa, quando refere que 

“acho que estamos mais próximos, muito mais próximos. Elas já nos vêm de 

maneira diferente e nós também a elas. Com mais carinho, mais entusiasmo, 
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com vontade de fazer mais e melhor”. Nesse sentido, podemos afirmar que 

ocorreu uma mudança na experiência do grupo, pelo ajustamento das 

percepções e consequente proximidade de gerações. 

4.1.2. “Rejuvenescimento” 

 Através das entrevistas, encontramos discursos que nos permitem 

constatar que a vivência do programa intergeracional de actividade física 

permitiu aos idosos um regresso simbólico à sua idade juvenil. Os idosos 

sentiram-se jovens e caracterizaram esse sentimento como algo bom, 

desejável e significante. Este facto verificou-se inclusivamente na entrevista 

realizada à Dona Alice Ferraz, de 81 anos. Quando lhe é pedido que defina, 

numa frase global, os significados das actividades físicas realizadas com as 

crianças, ela afirma “Achei que foi uma coisa muito boa. Senti-me criança, mais 

jovem”. O discurso do Senhor Mário Esteves, de 88 anos, expõe “Senti-me 

jovem no meio das crianças. Não me sinto avô, sinto-me quase irmão delas, 

meio-irmão, meio pai, sinto-me mais jovem”.  

 Da observação participante surgiu uma percepção de que os idosos têm 

uma conduta empenhada e activa e que as crianças têm uma influência 

positiva nessa mesma conduta. No entanto, e como não tínhamos bases 

teóricas que fundamentassem esta constatação, sentimos a necessidade de 

confrontar esta percepção com a dos participantes no programa intergeracional 

de actividade física. Nessa medida, incluímos uma questão no guião de 

entrevista dos idosos para verificar esta relação. Questionei os idosos se 

pensavam que as crianças lhes “dão vida”. As respostas dos idosos quanto à 

pergunta foram ao encontro das nossas percepções, exemplo disso são as 

seguintes citações: “Dão sim senhor. Sinto me mais ágil, mais alegre, mais 

activa (…) As crianças dão alegria. Transportam-nos para outros sítios. Com 

eles não conseguimos estar quietos, temos que tentar pelo menos ir com eles 

um bocadinho, conseguem agitar-nos também.” (Alexandra Magalhães, 83 

anos); “Sim, as crianças entusiasmam-nos, elas gostam e nós gostamos 

também. O ambiente torna-se mais alegre quando estamos com as crianças. 

Só com idosos o ambiente é menos alegre mas também é agradável” (Senhor 
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Mário Esteves, 88 anos); “Sim. Dão-nos ânimo. Tornamo-nos crianças com 

eles: mais activos e mais alegres” (Dona Alice Ferraz, 81 anos). Desta forma 

podemos afirmar que as crianças tornaram a actividade física mais alegre, 

facto que incitou os idosos a serem mais activos e animados. Tal facto coaduna 

com o estudo realizado por Flora (2006) que revela que os participantes, na 

generalidade, referiram que se sentiram fisicamente mais activos em resultado 

da vivência do programa intergeracional de actividade física. O “Agitar 

Gerações” também assumiu, por parte dos idosos, o sentido que lhes permite a 

manutenção das suas capacidades físicas e pessoais. Este facto foi referido 

por dois dos três idosos entrevistados e torna-se pertinente explorar. Este 

sentido pode ser realizado tanto através da actividade física como dos 

contactos intergeracionais. Se, por um lado, e como refere Spirduso (1995), a 

actividade física ao interagir favoravelmente com a saúde do indivíduo permite-

lhe manter os seus níveis de independência, por outro, e como referem 

Bostrum et al. (2000), a juventude e a energia dos mais novos pode surtir 

efeitos positivos nos níveis de actividade e consequentemente na saúde dos 

idosos, tanto na sua promoção como na sua prevenção e recuperação da 

doença. 

 Ressaltamos também, do diário de campo e das entrevistas, a 

recordação dos familiares, especificamente dos netos. Os idosos fazem o 

transfer das actividades físicas intergeracionais para as vivências com os seus 

netos. Alguns dos idosos referem que “parece que estou no meio dos meus 

netos”; “sinto-me muito bem quando estou no meio das crianças porque julgo 

que estou no meio dos meus”; “estarmos a conviver com eles é quase como 

estarmos a conviver com os nossos netos”. Segundo Pereira (2004, p. 76), 

“precisamos de que outros significativos nos confirmem e reconheçam a nossa 

continuidade e identidade”, sendo que “a própria busca das recordações e das 

imagens do passado são um alargar de amplitude da continuidade de que tanto 

precisamos” (idem). Nessa medida, o “Agitar Gerações”, ao proporcionar a 

recordação de vivências familiares, proporciona ao idoso a oportunidade de 

voltar a vivenciar momentos plenos de significado que, como refere (Pereira, 
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2004), dão sentido à sua existência na medida em que permitem gerar a 

crença nessa mesma continuidade.  

4.1.3. Solidariedade Intergeracional 

 Como se pode constatar no seguinte excerto do diário de campo, “No 

desenrolar do jogo observei a natural brincadeira das crianças, o empenho dos 

idosos em dar o seu melhor, uma criança a acompanhar um idoso ao lugar 

cedendo-lhe o seu, movimento e animação”, o “Agitar Gerações” foi palco de 

acções de ajuda, apoio e cooperação mútua.  

 Através das entrevistas, as crianças revelaram que este programa é uma 

forma de ajudar os idosos. Assim, na maioria dos casos, as crianças referiram 

que ajudaram os idosos, no entanto, através dos excertos que apresentamos a 

seguir, podemos constatar que, as acções de apoio das crianças em relação 

aos idosos são essencialmente de ordem física, isto é, são acções 

relacionadas com a mobilidade e agilidade. “Sim acho que tenho mais cuidado 

com eles porque são mais velhos, temos que ter atenção para que se eles 

fizerem alguma asneira nós estarmos lá para ajudar” (Maria Fernandes, 7 

anos); “São pessoas que já têm idade, e que as crianças conseguem ajudar. A 

fazer as coisas que eles não conseguem, que já conseguiram, mas que já não 

conseguem fazer. Nós podemos ajudá-los porque nos conseguimos mexer 

melhor” (Ana Marques, 8 anos); “Acho que os levamos a fazer algumas coisas 

que às vezes acham que não conseguem” (Maria Fernandes, de 7 anos). As 

crianças sentem que podem ajudar os idosos a libertarem-se de um “corpo 

prisão” (Alves, 1999), um corpo que se encontra “subjugado” e “acorrentado” às 

limitações físicas decorrentes do processo de envelhecimento.  

 Já os idosos demonstraram um apoio mais emocional, educacional e 

intelectual. Tal facto foi evidenciado tanto ao longo do diário de campo do 

programa intergeracional de actividade física como nas entrevistas dos idosos 

e das próprias crianças. Apercebemo-nos, tal como Fees & Bradshaw (2003), 

que o programa intergeracional constituiu-se um meio para os idosos 

partilharem as suas capacidades, conhecimentos e valores com os indivíduos 

das gerações mais jovens. Esta transmissão de conhecimento e experiência é 
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percebida pelas crianças que, como podemos ver nas seguintes passagens, 

reconhecem que os mais velhos são detentores maior conhecimento: “fazer 

estes tipos de jogos com idosos é fixe pois são muito inteligentes”; “Algumas 

coisas que nós não sabemos eles ensinam-nos, pois são mais velhos e sabem 

mais coisas”; “Podem dizer-nos como era a vida deles antigamente”.  

 No entanto os idosos também sentem que podem ter essa importante 

função, a de transmitir às crianças a sua experiência e conhecimento assim 

como carinho e outros valores. Alguns dos idosos referem que: “Se eles 

estiverem atentos e nos derem também a nós a oportunidade para os 

podermos ajudar, acho que sim, eles também aprendem alguma coisa 

connosco” (Alexandra Magalhães, de 83 anos); “Nós damos-lhes a nossa 

experiência e elas dão-nos a sua vida, o seu entusiasmo, o que é muito bom” 

(entrevista de Mário Esteves, 88 anos); “Sinto-me satisfeita. Pois gosto muito 

de crianças, pois estou numa idade em que lhes posso dar muito amor e afecto 

às crianças do Centro. Ainda agora o Diogo nos trouxe para cima, e eu disse-

lhe: Se não fosses tu eu não chegava cá em cima! Nestes pequenos gestos 

podemos incentivar as crianças, fazê-las mais compreensivas. Ainda mais 

quando estamos numa fase em que há pouca compreensão, pouco amor, 

pouco afecto, pouco de tudo. Devemos incentivar as crianças para estes 

valores, do respeito e carinho para com os pais e para com os avós, para com 

as outras pessoas” (entrevista da Dona Alice Ferraz, 81 anos); Se dermos bons 

exemplos e se formos pacientes com eles, acho que elas se podem tornar 

melhores e mais saudáveis. (entrevista de Senhor Mário Esteves, 88 anos). 

 Daqui emergem papéis sociais de educador, socializador e de “banco 

afectivo”. Estes podem constituir-se como um sentido para a vivência do tempo 

de velhice, uma vez que, e como sugere a WHO (2002), permitem aos idosos a 

participação activa no desenvolvimento da sociedade, tornando-se 

contribuintes e beneficiários desse mesmo desenvolvimento. 

  



Apresentação e Discussão dos Resultados 

 58 

 

 

  



Conclusões 

 59 

 

5. Conclusões 

 É um facto, o envelhecimento demográfico associado a profundas 

alterações da sociedade modificou os padrões tradicionais das relações 

intergeracionais. Estas, que no passado ocorriam naturalmente na família, são 

actualmente promovidas através de programas intergeracionais. Considerando 

o potencial deste tipo de programas na construção de uma “sociedade para 

todas as idades”, procurámos explorar os sentidos da sua realização num 

contexto de actividade física. Os nossos objectivos estavam directamente 

relacionados com os sentidos da acção, pelo que para os compreender 

decidimos integrar os contextos onde ela se realiza. Investigámos portanto a 

acção e os modos de ser e de estar em interacção num programa 

intergeracional de actividade física. O facto de a investigação no campo 

intergeracional de actividade física ser recente e escassa, permitiu-nos explorá-

lo de forma aberta, tentando contribuir para o aumento do conhecimento sobre 

esta temática. A análise interpretativa demonstrou que o programa 

intergeracional de actividade física “Agitar Gerações” proporcionou aos idosos 

e crianças participantes um conjunto de vivências que passamos a explicitar. 

 Para as crianças, o programa intergeracional constituiu-se como um 

meio que lhes permitiu reconfigurar as suas percepções face aos idosos. As 

crianças reconhecem, após vivência do programa intergeracional de actividade 

física, que os idosos são capazes de acções que julgavam não estar ao seu 

alcance. Com efeito, a realização do programa intergeracional de actividade 

física assume uma função de permitir que as crianças construam uma imagem 

dos idosos baseadas nas acções e interacções partilhadas com eles, e que 

promovem percepções mais apuradas dos significados de se “ser velho”. 

Também constatamos que o programa intergeracional de actividade física pode 

ter a função de ensinar as crianças a adaptarem-se a outros níveis de 

actividade física, na medida em que os níveis de activação das crianças devem 

ser controlados para que se efective uma coexistência positiva entre as 

gerações num contexto de actividade física. Outro sentido vivido pelas crianças 
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deste programa intergeracional de actividade física, foi o de ajudar os idosos ao 

nível da mobilidade e agilidade. 

 Para os idosos, o programa representou uma oportunidade de um 

regresso simbólico à sua idade juvenil. Os idosos sentiram-se jovens, mais 

alegres, mais activos, sendo que conferem às crianças a razão dessa 

confiança. O “Agitar Gerações” também assumiu, por parte dos idosos, o 

sentido que lhes permite a manutenção das suas capacidades físicas e 

pessoais, que se tornam tão importantes nesta fase da vida. Este programa 

também conferiu ao idoso alguns papéis sociais que permitem ao idoso a 

participação activa no desenvolvimento social. O apoio emocional, educacional 

e intelectual que dão às crianças torna-se assim essencial, pois pode conferir 

um sentido para a vivência do tempo de velhice. Nessa medida, os idosos têm 

a oportunidade de participar activamente no desenvolvimento social, facto que 

lhes proporciona um envelhecimento activo, que se constitui como fundamental 

para um envelhecimento bem sucedido.  

 Tendo em conta o que tudo atrás foi referido, parece-nos os programas 

intergeracionais de actividade física, poderão ser um meio para a promoção de 

uma sociedade mais coesa, activa e educativa. Para os idosos constitui-se 

como uma oportunidade de viverem um envelhecimento activo, tanto ao nível 

físico como na participação para o desenvolvimento da sociedade. Para as 

crianças constitui-se como um meio educativo, que as ensina a ajudar, a 

percepcionar de acordo com a realidade e a controlar a sua energia.  

 Perante tais constatações, sentimos que cumprimos com os nossos 

objectivos iniciais, contribuímos para o aumento do conhecimento relativo aos 

programas intergeracionais de actividade física. Como foi anteriormente 

referido, esta análise não excluí outras explicações possíveis para o fenómeno 

em estudo, apenas representa um conhecimento suplementar, uma orientação 

provisória do sentido vivido pelos participantes de um programa intergeracional 

de actividade física. Por fim, terminamos sugerindo que este trabalho seja um 

ponto de partida para a investigação de uma multiplicidade de outras formas 

desportivas que os programas intergeracionais podem tomar.  
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Anexos 

Anexo I – Diário de Campo 

Como tudo começou… 

 Finalmente estou no último ano do meu curso, um ano que se revela 

extremamente exigente pelo envolvimento e trabalho que requer. Começo o 

estágio com garra e com a vontade de fazer a diferença pelo positivo, pelo 

bom, pela iniciativa... Arranco com o apoio de todos os que fazem parte da 

minha vida e do processo de estágio pedagógico e envolvo-me dando de mim 

o trabalho e o gosto pelo que faço. Estou motivada e completamente 

identificada com a função que desempenho. Estou satisfeita com o meu 

trabalho, apesar de achar que tenho ainda um longo caminho a percorrer. Vejo-

me “embrulhada” em planos de aula, reflexões, observações, actividades de 

escola, mas por vezes, num escasso intervalo do dia-a-dia agitado de um 

estudante estagiário, ocorrem-me várias questões para as quais não tenho 

tempo nem resposta “E a monografia? O que vou fazer? Em que área? Com 

quem? De que maneira?”, as interrogações persistem e vão sendo cada vez 

mais fortes. Dou cada vez mais atenção às “questões monográficas” que me 

ocorrem na cabeça pois não posso por de lado uma tarefa que quero ver 

cumprida ainda este ano e sinto o tempo a fugir por entre os dedos das mãos… 

 Algumas das respostas às minhas inquietações vão surgindo, a ideia de 

realizar a minha monografia na área da actividade física para a terceira idade é 

assente. A minha experiência no Centro de Recreação Exercício e Saúde para 

a Terceira Idade na FADEUP e no Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da 

Boavista em muito contribuíram para a minha opção, pois foi nelas que 

descobri o gosto e o prazer em trabalhar com idosos na área da actividade 

física. Por outro lado gostava de continuar o trabalho de sociologia que realizei 

no ano transacto “Desporto e as Relações Intergeracionais”, pois foi um 

trabalho que gostei de fazer, porque é um tema pouco trabalhado e porque 

surgiram algumas oportunidades para o desenvolver, como foi o caso da 
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“Corrida avós e netos” e a possibilidade de implementar um programa 

intergeracional  de actividade física no centro de dia onde trabalho. 

Da ideia à prática 

 Optei pela solução que sentia que me iria dar mais gozo e que seria 

mais útil ao trabalho que me encontro a desenvolver com um grupo de idosos 

no Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Boavista, decidi implementar 

um programa intergeracional de actividade física. Comecei por realizar várias 

leituras sobre Programas Intergeracionais de Actividade Física, procurei saber 

como se desenvolviam este tipo de programas, os seus objectivos, estrutura e 

práticas. 

  Com base na bibliografia que encontrei, realizei um projecto que 

apresentei aos responsáveis do centro. A sua aceitação foi das melhores, 

adoraram a ideia e ficaram muito entusiasmados. Em muito contribuiu o facto 

de já estar inserida na unidade social, na qual desempenho o papel de 

professora de actividade física dos idosos do centro de dia desde Dezembro de 

2007. Os contactos iniciais foram portanto facilitados, no entanto surgiram 

algumas dificuldades. Devido às múltiplas actividades nas quais estão 

envolvidas as crianças do ATL do Centro Social, foi difícil encontrar uma hora 

em que as crianças estivessem disponíveis para realizarmos as sessões do 

programa intergeracional de AF. No entanto conseguimos integrar o programa 

intergeracional de actividade física nas tardes de quarta-feira, das 16h15 às 

17h00. As condições para desenvolver o programa intergeracional estavam 

criadas, conseguimos arranjar um espaço para promover o contacto 

intergeracional através da actividade física. O passo seguinte foi planear o 

projecto com base na literatura intergeracional de actividade física. 

 A literatura intergeracional diz-nos que os programas intergeracionais 

devem ser planeados com base nas necessidades, interesses e capacidades 

de cada geração e devem ter em conta os objectivos e as preferências dos 

participantes (Wright, 2008). Nessa medida, e como sugere Flora (2006), 

planeamos uma sessão de apresentação do programa com cada geração com 

o objectivo de apresentar a iniciativa, comunicar e ouvir expectativas em 
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relação ao projecto, e de preparar os participantes para o que iriam ver, ouvir e 

fazer neste programa.  

 Mas antes desta apresentação foi necessária a programação de vários 

pormenores inerentes ao programa. Era necessário determinar actividades que 

permitissem a participação de todos e que promovessem a actividade física 

assim como as relações intergeracionais. As actividades sugeridas pela 

literatura são a dança, e actividades variadas como o ténis de mesa, a 

caminhada, o tai chi, entre outras, dependendo sempre do nível de aptidão 

física dos participantes, da duração das sessões e dos recursos disponíveis 

(Flora, 2006). Comecei por pensar em actividades que pudessem ser feitas no 

local e nas adaptações que teria que fazer às mesmas por ocorrerem num 

contexto intergeracional. No entanto, a escolha das actividades só será feita 

após consulta dos participantes.  

 Também decidi dar um nome ao programa, ao qual associei uma 

“imagem de marca”. Para tal, contei com a criatividade de amigos e familiares, 

que me foram dando ideias do nome que poderia utilizar. “Agitar Gerações” foi 

o nome escolhido, porque traduz movimento e envolvimento entre gerações. A 

imagem foi criada por uma amiga, Carla Gonçalves, que mais uma vez 

conseguiu transpor para um papel as minhas intenções. 
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Sessão de apresentação, 11 de fevereiro de 2009 

 Como sugerido por Flora (2008) realizei uma sessão de apresentação, 

na qual pretendia apresentar o programa quanto aos seus objectivos e 

actividades. Fiz duas sessões de apresentação no mesmo dia, uma com as 

crianças e outra com os idosos. As reacções foram as melhores, tanto idosos 

como crianças mostraram-se motivados para a participação neste programa. 

 No caso da sessão das crianças, também aproveitei para recolher 

informações sobre as suas representações em relação aos idosos. Quando as 

questionei “Quando pensam na palavra idoso “o que vos vem à cabeça”? 

apenas deram referências familiares (avós e tios), o que revela pouco 

conhecimento do idoso fora do contexto familiar. 

Primeira Sessão, 18 de Fevereiro de 2009 

PLANO DE SESSÃO 
Primeira Sessão:  

Jogos de apresentação 
Local: 
Salão Polivalente 

 Responsável: Susana Carrapatoso 

Data: 18/02/2009 

Hora: 16h15 

Duração: 45’ 

Nº de participantes: 15 

Material: 

- Cadeiras. 

Objectivos: 

- Conhecer o nome dos participantes no programa 

intergeracional de actividade física; 

- Proporcionar interacções entre gerações através 

do movimento. 

 
  

Objectivos 
específicos 

Actividades Organização 

P
I 

 
10’ 

 
Activação Geral 

1. Caminhada  intergeracional 
 

 
2 a 2 

(1 criança e 1 idoso) 

P
A

R
T

E
 F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L
 

25’ 

Conhecer o nome dos 
participantes no programa 
intergeracional de AF; 
 
Proporcionar interacções 
entre gerações através do 
movimento. 

2. “Salada de Frutas” 
São atribuídos aleatoriamente aos 
participantes de ambas as gerações os 
seguintes nomes de frutas: morango, 
banana, laranja, maçã e kiwi. O 
participante sem lugar deverá dizer o 
nome de um fruto. Os participantes aos 
quais foi atribuído esse fruto, têm que se 
levantar e trocar de posições, ficando 
sempre um participante sem lugar. Se o 
participante que estiver no centro disser 
“salada de fruta” todos deverão trocar de 
lugar. O participante que fica ao centro da 
roda, antes de dizer o nome de um fruto, 
deverá apresentar-se dizendo o seu 
nome, idade e o género de actividades 
que gostaria de fazer no programa 
intergeracional de actividade física. 

 

 

 

Os participantes encontram-se 

sentados em roda, nas cadeiras, 

sendo que há um participante que 

não tem lugar que se encontra no 

centro da roda. 
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 Nesta sessão numa dinâmica de jogo com movimento “salada de frutas”, 

os 25 participantes apresentaram-se dizendo o seu nome e o indicaram o tipo 

de actividades que gostariam de desenvolver no programa intergeracional de 

actividade física “Agitar Gerações”.  

 No desenrolar do jogo observei a natural brincadeira das crianças, o 

empenho dos idosos em dar o seu melhor, uma criança a acompanhar um 

idoso ao lugar cedendo-lhe o seu, movimento e animação. No geral via sorrisos 

na cara dos idosos com a brincadeira das crianças, sorrisos das crianças com 

as suas brincadeiras, ou seja, notei que todos estavam a ter uma experiência 

agradável com esta actividade. 

 Relativamente ao que indicaram que gostariam de fazer neste programa, 

os participantes indicaram: brincar, jogos com bola, dançar, correr e caminhar. 

 Mas a resposta que mais me marcou foi a resposta da Dona Alexandra 

Magalhães (83 anos) que disse “gosto de ginástica e de conviver, 

principalmente com as crianças que são a melhor coisa do mundo”. Esta 

resposta causou um aplauso geral. E é mesmo isto que pretendo desenvolver 

no programa “Agitar Gerações”, é o convívio e a interacção entre os 

participantes das duas gerações, através do movimento e da actividade física, 

sempre que possível sob forma de jogo, brincadeira e actividades que vão de 

encontro aos seus gostos e interesses. Procuro através destas formas, 

procurar os sentidos vividos pelos participantes de um programa 

intergeracional de actividade física. 
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10’ Retornar à calma 

 
 
3. Conversa com os participantes sobre a 
sessão e comunicação de expectativas 
para as futuras. 
 
 

 

Os participantes encontram-se 

sentados nas cadeiras. 
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21 de fevereiro de 2009 

 Após realização da primeira sessão, pude proceder ao planeamento e 

calendarização de actividades, uma vez que nesta sessão foram reveladas as 

actividades que os participantes gostariam de fazer neste programa. Na 

escolha das actividades também tive em conta que os idosos participantes no 

programa são todos independentes e que nenhum participante apresenta 

qualquer problema de saúde grave. E por fim, considerei o material desportivo 

que existe no Centro (15 colchões, 10 bolas rítmica, 25 sinalizadores e 14 

coletes, 7 azuis e 7 amarelos). Com base nos aspectos acima referidos e na 

bibliografia sobre programas intergeracionais de actividade física procedi à 

escolha de um conjunto de actividades que serão desenvolvidas nas próximas 

4 semanas. 

Sessão 
Primeira 

18/02 

Segunda 

4/03 

Terceira 

11/03 

Quarta 

18/03 

Quinta 

25/03 

Actividades 
Jogos de 

Apresentação 

Danças 

Tradicionais 

Animação 

Desportiva 
Tai Chi 

Animação 

Desportiva 
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Segunda Sessão, 4 de Março de 2009 

PLANO DE SESSÃO 
Segunda Sessão:  

Danças Tradicionais 
Local: 
Salão Polivalente 

 Responsável: Susana Carrapatoso 

Data: 4/03/2009 

Hora: 16h15 

Duração: 45’ 

Nº de participantes: 13 

Material: 

 

Objectivos: 

- Conhecer o nome dos participantes no programa 

intergeracional de actividade física; 

- Proporcionar interacções entre gerações através 

do movimento. 

 Comecei a sessão por explicar às crianças que iríamos fazer uma dança 

tradicional portuguesa e que os idosos me iriam ajudar a ensinar-lhes essa 

dança. Formei pares de idosos com crianças, mas como são mais crianças do 

que idosos, tive que formar alguns pares só de crianças.  

 Passei então à demonstração da dança por etapas que eram repetidas 

pelos pares seguidamente. Inicialmente estava com algum receio que as 

crianças não gostassem da actividade, no entanto pareceram me 

entusiasmadas enquanto estavam a realizar a dança. Reparei, no decorrer da 

dança, que as crianças que se encontravam a fazer par com os idosos tinham 

 
  

Objectivos 
específicos 

Actividades Organização 

P
I 

 
10’ 

 
Activação Geral 

1. Caminhada  intergeracional 
 

 
2 a 2 

(1 criança e 1 idoso) 
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30’ 

Aprender uma dança 
tradicional portuguesa. 
 
Promover interacções entre 
gerações através do 
movimento. 
 
Desenvolver a resistência 
aeróbia. 
 

2 Dança da Tia Anica do Loulé: 
- Marcha para um sentido (8 tempos), 
- Inverte o sentido da marcha (8 tempos), 
- De frente para o seu par, batem uma 
palma à direita e outra à esquerda, dão o 
braço direito ao seu par trocando de lugar 
(4 tempos), 
- De frente para o seu par, batem uma 
palma à esquerda e outra à direita, e dão 
o braço esquerdo ao seu par trocando 
novamente de lugar (4 tempos), 
- Formam um corredor, unindo as mãos 
com as do seu par acima da cabeça (8 
tempos), 
- Os outros pares passam por baixo do 
corredor, no final do mesmo posicionam-
se para formar o corredor e assim 
sucessivamente (8 tempos). 
 

 

 

 

Os participantes formam pares  

(1 criança e 1 idoso)  

 

Os pares colocam-se alinhados em 

fila de frente para a professora 
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5’ Retornar à calma 

 
 
3. Conversa com os participantes sobre a 
sessão e comunicação de expectativas 
para as futuras. 
 
 

 

Os participantes sentados de frente 

para a professora. 
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um comportamento muito mais sereno do que as crianças que faziam par com 

outras crianças. Mais uma vez, notei por parte dos idosos o empenho em 

realizar a tarefa o mais correctamente possível. Sinto que se esforçam por dar 

um bom exemplo às crianças. As crianças mostraram vontade de aprender a 

forma de realização da dança. No final de aprenderem a coreografia completa 

todos festejaram batendo palmas. 

 No final da sessão arranjei um sítio onde consigo sentar tanto os idosos 

como as crianças, que é um pequeno palco cuja altura permite que ambas as 

gerações se possam sentar num sítio comum no início e no final das sessões. 

Verifiquei que não houve separação de gerações, vi os participantes de ambas 

as gerações como um grupo que começa a não se segregar. Procedi a uma 

breve conversa sobre a aula e sobre a próxima sessão. Perguntei se gostaram 

e ouvi um sim imponente. 

 Após despedida, quando estava a fechar o espaço com a ajuda do Sr. 

Mário Ermida (88 anos), questionei-o se tinha gostado da sessão e ele disse: 

“Foi bom, conseguimos conciliar os nossos ritmos de forma razoável”. 

 Saí contente desta sessão, nunca pensei que as crianças aderissem tão 

bem a uma dança tradicional e que os idosos se empenhassem tanto na 

demonstração e realização da dança. Sinto que as crianças “puxam” pelos 

idosos e que estes se esforçam por dar um bom exemplo/ensinamento às 

crianças. 
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Terceira Sessão, 11 de Março de 2009 

PLANO DE SESSÃO 
Terceira Sessão:  

Animação Desportiva 
Local: 
Salão Polivalente 

 Responsável: Susana Carrapatoso 

Data: 11/03/2009 

Hora: 16h15 

Duração: 45’ 

Nº de participantes: 15 

Material: 

- bolas. 

Objectivos: 

- Proporcionar interacções entre gerações através 

do movimento. 

- Desenvolver a resistência aeróbia e a 

flexibiliddade. 

 

 Esta sessão ficou limitada em questões temporais porque as crianças 

demoraram mais tempo a lanchar. 

 No primeiro jogo, o jogo do comandante, as crianças começaram por 

realizar basicamente os mesmos gestos, eram pouco criativos e pouco 

acrescentaram à actividade. Surpreendentes foram os idosos realizando 

 
  

Objectivos 
específicos 

Actividades Organização 

P
I 

 
10’ 

 
Activação Geral 

1. Caminhada intergeracional 
 

 
2 a 2 

(1 criança e 1 idoso) 

P
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10’ 
Desenvolver a resistência 
aeróbia 

2. O condutor 
O primeiro da fila, o condutor, realiza 
qualquer tipo de movimento e os 
restantes da fila devem imitá-lo. Todos 
têm que passar por condutor. 

 

Todos os participantes são 

colocados numa fila indiana. 

 

10’ 

Desenvolver a resistência 

aeróbia e a flexibilidade. 

 

3. Estafeta com bola 
A bola começa no primeiro elemento da 
fila, tendo que ser passada até ao último 
elemento da fila por entre os membros 
inferiores que se encontram afastados. 
Assim que um elemento passa a bola por 
entre os membros inferiores, desloca-se 
para o fim da fila, fazendo com que esta 
avance. Ganha o grupo que realizar um 
percurso em menor tempo 

 

 

São formadas duas filas com 

ambas as gerações misturadas. 

10’ 

Proporcionar interacções 

entre gerações através do 

movimento. 

 

3. Os círculos da amizade 
Os participantes vão andar para a direita 
até a professora mandar parar. Quando 
param ficam frente a frente a outro 
participante, com quem vão fazer a tarefa 
que a professora indicar: dão um “passou 
bem”, fazem uma vénia japonesa, trocam 
de lugar, dão uma festinha na cabeça, 
dão um abraço, etc. 
 

Os participantes estão dispostos 

em dois círculos (o círculo exterior 

virado para dentro e o círculo 

interior virado para fora). Os idosos 

ficam no circulo de dentro e as 

crianças no de fora (com o intuito 

de promover a interacção entre as 

duas gerações). 
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5’ Retornar à calma 

 
 
3. Conversa com os participantes sobre a 
sessão e comunicação de expectativas 
para as futuras. 
 
 

 

Os participantes encontram-se 

sentados nas cadeiras. 
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danças, gestos pouco comuns, o que causou o riso das crianças. A Dona 

Conceição, por exemplo, começou a dançar de forma entusiástica. Primeiro 

sozinha, depois pegou numa criança e começou a dançar com ela, todos 

fizeram o mesmo de forma alegre e divertida. Já a Dona Albertina, fez um avião 

e começou a correr, todas as crianças a seguiram com grande vontade. 

Quando parou de realizar o exercício a própria desatou à gargalhada, acho que 

nos surpreendeu e se surpreendeu a si mesma. 

 No jogo com bola as crianças ficaram muito entusiasmadas quando 

viram as bolas. No entanto devido a este entusiasmo e agitação, uma idosa 

ficou com medo de se desequilibrar e não realizou o exercício. 

 Com o último jogo, pretendia a interacção entre os participantes do 

programa intergeracional de actividade física, o que foi conseguido através das 

tarefas que lhes dava. Os idosos por iniciativa formaram o círculo do meio, mas 

mesmo ao separarem-se foram de encontro ao que pretendia, a interacção do 

círculo interior com o exterior. 

 No final da sessão, reuni todos os participantes no sítio já rotinado (o 

palco) e solicitei especificamente às crianças e suas educadoras que para a 

semana o lanche fosse mais rápido, facto que foi apoiado por alguns dos 

idosos, como foi o caso da Dona Albertina que disse “Meninos, para a semana 

lancham mais rápido pois assim podemos brincar mais tempo”.  

12 de março de 2009 

 Hoje quando fui buscar o material para uma aula de actividade física 

para a terceira idade, na arrecadação do ATL, um menino interpelou-me e 

disse: Professora, vamos ter ginástica com os idosos? Eu respondi-lhe que 

não. O menino disse ohhh!!! Mostrando vontade de ter aulas com os idosos. 
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Quarta Sessão, 18 de Março de 2009 

PLANO DE SESSÃO 
Quarta Sessão:  

Tai Chi 
Local: 
Salão Polivalente 

 Responsável: Susana Carrapatoso 

Data: 18/03/2009 

Hora: 16h15 

Duração: 45’ 

Nº de participantes: 10 

Material: 

- CD de Tai chi. 

Objectivos: 

- Juntar duas gerações numa sessão intergeracional 

de actividade física. 

- Desenvolver a força e a coordenação e o 

equilíbrio. 

 Como solicitado na sessão anterior as crianças conseguiram chegar à 

hora marcada. Pudemos aproveitar mais o tempo para toda a sessão. Como 

planeado, desenvolvi uma sessão de tai chi, onde realizamos alguns exercícios 

de Qi Gong.  Apesar de constar na bibliografia intergeracional relacionada com 

actividade física práticas de sessões de tai chi intergeracional, eu estava com 

algum receio de implementar esta prática pois não sabia como as crianças 

iriam aderir a esta actividade. Os idosos sei que gostam de sessões de tai chi, 

pois por vezes costumo desenvolver este trabalho durante as aulas de 

actividade física para a terceira idade, no entanto, numa sessão de actividade 

 
  

Objectivos 
específicos 

Actividades Organização 

P
I 

 
10’ 

 
Activação Geral 

1. Caminhada  intergeracional 
 

 
2 a 2 

(1 criança e 1 idoso) 
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30’ 

- Desenvolver a força e a 

coordenação e o equilíbrio. 

 

2. Coreografia de Qi Gong 
Sequência de exercícios para o 
desenvolvimento da coordenação motora 
e força muscular. 

 
 

 

 

 

 

 

Os participantes encontram-se 

espalhados pelo salão polivalente 

de frente para a professora. 
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5’ Retornar à calma 

 
 
3. Conversa com os participantes sobre a 
sessão e comunicação de expectativas 
para as futuras. 
 
 

 

Os participantes encontram-se 

sentados nas cadeiras. 
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física intergeracional temos que atender a ambas as gerações, o que nem 

sempre é fácil. 

 Verifiquei que esta sessão não promoveu grandes interacções entre os 

idosos e as crianças pois eu demonstrava a sequência de exercícios e os 

participantes, individualmente, tentavam realizar os exercícios por imitação. 

Apenas o contacto visual era efectivado entre idosos e crianças no decorrer 

dos exercícios de tai chi. 

 Apesar de as crianças terem aderido bem a esta sessão, ou seja, 

realizaram todos os exercícios propostos com empenho, verifiquei que algumas 

se queixaram de dores musculares nas pernas ao meio da sessão. Fiquei com 

a sensação que este tipo de sessão não é o ideal para desenvolver num 

programa intergeracional de actividade física por não promover grande 

interacção entre idosos e crianças e por ser exigente ao nível do trabalho de 

força, pois consiste num trabalho isométrico.  

19 de Março 

 Sinto que o Centro Social está a integrar a cultura intergeracional, 

educadoras sociais, responsáveis do centro, auxiliares educativas apoiam a 

100% a ideia de juntar as gerações através da actividade física. Hoje surgiu 

mesmo uma proposta, para que realizássemos uma actividade intergeracional 

no último dia de actividades do Centro Social antes da Páscoa. As educadoras 

sociais comunicaram-me a sua ideia de fazer um jogo tipo pedipaper com 

idosos e crianças. Apoiei a ideia, sendo que o nosso programa será aumentado 

em mais uma sessão.  
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Quinta Sessão, 25 de Março de 2009 

PLANO DE SESSÃO 
Quinta Sessão:  

Animação Desportiva 
Local: 
Salão Polivalente 

 Responsável: Susana Carrapatoso 

Data: 25/03/2009 

Hora: 16h15 

Duração: 45’ 

Nº de participantes: 14 

Material: 

- Bolas; 
- Colchões. 

Objectivos: 

- Proporcionar interacções entre gerações através 

do movimento. 

- Desenvolver a coordenação e o equilíbrio. 

 No primeiro exercício desta sessão as crianças apresentaram-se um 

pouco agitadas, e quando era suposto andarem, dançarem, mas estas corriam, 

saltavam, etc. Este facto foi um pouco constrangedor para os idosos pelo que 

 
  

Objectivos 
específicos 

Actividades Organização 
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10’ 

 
 
 
 
Activação Geral 

1. Grupos de 2, 3, 4, 5, 6… 
Ao som da música, os participantes 
devem andar, dançar espalhados pelo 
espaço. Quando a música pára os 
participantes devem formar um grupo do 
número que a professora indicar. Quem 
não conseguir formar um grupo do 
número solicitado deverá fazer uma 
posição de equilíbrio indicada pela 
professora. Os grupos têm que conter 
elementos de ambas as gerações. 

 
 
 
 

Os participantes estão espalhados 
pelo salão polivalente 
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10’ Desenvolver o equilíbrio. 

2. Exercícios de e equilíbrio em roda 
Os participantes formam uma roda dando 
as mãos. A professora demonstra os 
exercícios que deverão ser realizado por 
todos os participantes.  
Posições de equilíbrio: Avião, elevação 
do joelho, elevação dos calcanhares, 
abdução dos MI. 
 

 

 

Os participantes formam uma roda 

dando as mãos. 

 

 

10’ 
Desenvolver a coordenação 
e o equilíbrio 

3. Jogo da ilha 
Os grupos são colocados de um lado do 
praticável, tendo que se deslocar até ao 
outro lado com a ajuda de 2 colchões. 
Deslocam-se sempre por cima dos 
colchões, passando-os para a frente por 
cima da cabeça. 
 

 

 

Forma-se grupos de 3 

10’ 
Desenvolver a coordenação 
e o equilíbrio 

4. Guia 
Aos pares, um participante guia os 
movimentos do companheiro. Primeiro o 
participante que está a ser guiado 
encontra-se de olhos abertos, depois 
deverá fechar os olhos. Ao sinal da 
professora trocam de funções, o guia 
passa a ser guiado e quem se encontrava 
a ser guiado passa a guia. 
 

 

 

2 a 2 

(1 idoso e 1 criança) 
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5’ Retornar à calma 

 
5. Massagem com bola 
Aos pares com uma bola, um realiza uma 
massagem rodando a bola pelo corpo do 
companheiro. Ao sinal da professora 
trocam de lugares. 

 

2 a 2 

(1 idoso e 1 criança) 
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tive que parar o exercício para os acalmar. Depois da chamada de atenção o 

exercício correu com normalidade, pelo que os grupos que eram formados 

continham sempre participantes de ambas as gerações (mesmo eu não tendo 

imposto esta regra). Quando os participantes se juntavam demonstravam 

afecto e cuidado, principalmente em relação aos elementos das gerações 

contrárias. O toque entre os elementos de ambas as gerações foi notório, 

quando estes se juntavam dando o braço, as mãos, tocando-se ao nível dos 

ombros. Verifico cada vez mais que os participantes se sentem mais à vontade 

para interagirem entre eles através da expressão corporal, verbal e mesmo dos 

afectos. 

 No segundo exercício, apesar de não promover uma interacção física, o 

facto de estarem em roda proporcionou o contacto visual entre todos os 

participantes, facto importante para as percepções que têm uns dos outros. Os 

dois últimos exercícios tinham a imposição de que os pares deveriam ser 

formados entre idosos e crianças o que acentuou a interacção entre eles. 

 No meio da sessão, castiguei um menino que apresentava um 

comportamento inapropriado mandando-o sentar-se. Este começou a chorar, 

quando observo uma idosa a dar-lhe beijinhos e festinhas confortando-o e 

acarinhando-o, dizendo-lhe para não chorar. 
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Sexta sessão, 27 de Março de 2009 

PLANO DE SESSÃO 
Sexta Sessão:  

Pedipaper 

Local: 
Salão Polivalente e 
espaço envolvente da 
instituição 

 Responsável: Educadoras Sociais 

Data: 27/03/2009 

Hora: 15h00 

Duração: 1h30 

Nº de participantes: 15 

Material: 

 
Objectivos: 

- Proporcionar interacções entre gerações através 

do movimento. 

 Integrei uma das equipas no sentido de facilitar a minha observação 

participante. O jogo tinha a condição de os participantes andarem sempre de 

mão dada, pelo que não houve qualquer separação de gerações. 

 O jogo envolvia um percurso pelo espaço envolvente da instituição. No 

decorrer do jogo, uma idosa diz-me: sei que amanhã não me mexo, mas hoje 

vou até ao fim. A equipa em que estava integrada manteve-se unida até ao fim. 

Outra idosa confessa: “É tão bom, parece que estou no meio dos meios netos”. 

 No final da actividade quando as equipas se estavam a juntar e a 

partilhar a forma como tinham respondido, um menino diz o seguinte: “ fazer 

estes tipos de jogos com idosos é fixe pois são muito inteligentes.” 

 A actividade desenrolou-se muito bem, idosos e crianças colaboraram 

aproveitando o melhor do que há em cada um deles. É isto que me dá vida. 

Referiu uma idosa no final da actividade.  
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Anexo II – Guião de Entrevista 

Guião de Entrevistas para as Crianças Participantes 

PERGUNTA JUSTIFICAÇÃO 

1 – Quando pensas na palavra idoso o que 

te “vem à cabeça”? E nos idosos do centro? 

Esta questão tem como objectivo 

comparar as percepções que as crianças 

revelam em relação aos idosos após aplicação 

do programa intergeracional de actividade 

física, com as percepções indicadas na sessão 

de apresentação do programa. Vários autores 

(Romack, 2004; Flora, 2006) indicam que as 

crianças desenvolvem percepções positivas 

sobre a terceira idade após participação num 

programa intergeracional de actividade física. 

Pretendemos também verificar as percepções 

face aos idosos do centro. 

2 – O que achaste da “ginástica com os 

idosos”? O que gostaste? E o que não 

gostaste? 

A segunda pergunta pode elucidar-nos 

sobre o que as crianças consideram ser mais e 

menos importante nestas iniciativas. Este dado 

é importante pois vai dar-nos pistas para 

trabalhos futuros. 

3 – Como te sentes quando 

estás/brincas/jogas com os idosos?  

Com esta pergunta pretendemos 

compreender o valor dado pelas crianças à 

interacção social com os idosos. Tentando 

verificar se foi e como se tornou numa 

experiência positiva. O quadro conceptual 

indica-nos que os programas intergeracionais 

de actividade física proporcionam experiências 

positivas (Flora, 2006). 

4 – Senti que tens muito cuidado com os 

idosos, que os respeitas e que os ouves com 

muita atenção. Concordas? Porquê? 

Esta pergunta justifica-se na comparação 

dos dados da entrevista com a percepção 

obtida pela observação participante que foi a 

de que as crianças têm uma atitude cuidadosa 

e de respeito para com os idosos. 

5 – Aprendeste coisas novas? O quê? Os 

idosos ajudaram-te? Achas que o exemplo 

deles é importante para ti? 

Pretendemos com esta pergunta verificar 

se as crianças consideram que aprenderam 

coisas novas neste programa e qual foi o papel 

dos idosos nesse sentido.  

Bostrum et al. (2000) referem que as 

práticas intergeracionais são um meio para a 

transmissão da cultura tradicional. Apesar de 

não termos dados específicos da literatura 

relativos aos programas intergeracionais de 

actividade física, dentro desta temática, 

pretendemos verificar como é que esta forma 

de solidariedade intergeracional se expressa 

no nosso programa. 
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6 – O que achas de fazermos mais 

actividades com os idosos? Que actividades 

gostarias de fazer no futuro? 

Alternativa – Achas que as crianças devem 

fazer ginástica só com crianças ou também 

achas importante que se misturem com os 

idosos? Que actividades gostarias de fazer 

no futuro? 

A sexta pergunta permite-nos verificar se as 

crianças gostariam que o programa 

intergeracional de actividade física tivesse 

continuidade e quais as formas pretendidas 

para o mesmo. 

7 – Numa frase global define as actividades 

físicas realizadas com os idosos. 

Esta pergunta permite-nos obter o sentido 

vivido dos idosos participantes no programa 

intergeracional “Agitar Gerações”. 
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Guião de Entrevistas para os Idosos Participantes. 

PERGUNTA JUSTIFICAÇÃO 

1 – O que pensa sobre as experiências de 

actividade física com as crianças? Como se 

sentiu na presença delas? 

Alternativa – O que acha da ginástica com 

as crianças? Como se sente com elas? 

Esta pergunta permite-nos obter os 

pensamentos, sensações e emoções face ao 

programa intergeracional de actividade física. 

Dando-nos a percepção de como foram 

vividas as AF intergeracionais pelos idosos. 

2 – Que benefícios pensa que trazem as 

Actividades Físicas com as gerações mais 

novas? O que gosta nelas? E o que não 

gosta?  

Alternativa – O que retira de bom para si 

destas actividades? O que mais gostou de 

fazer com as crianças? E o que menos 

gostou?  

A segunda pergunta pode elucidar-nos 

sobre o que os idosos consideram ser mais e 

menos importante nestas iniciativas. Este 

dado é importante pois vai dar-nos pistas 

para trabalhos futuros. Os investigadores que 

estudam o campo intergeracional concordam 

que dos programas intergeracionais, resultam 

benefícios tanto para os participantes mais 

novos como para os mais velhos (Chodzko-

Zajko, 1999). 

3 – Alguma vez receou fazer alguma 

actividade com as crianças? Se sim, qual foi? 

Alternativa – Teve medo em realizar alguma 

actividade com as crianças? Se sim, que 

actividade? 

No diário de campo registei um 

acontecimento em que uma idosa 

demonstrou medo em realizar uma actividade 

com as crianças por recear o desequilíbrio. 

Quero verificar se realmente os idosos 

sentem receio em integrar estas actividades e 

porquê. 

4 – Como se sente ao estar/brincar/jogar com 

as crianças? De que maneira? 

Com esta pergunta pretendemos 

compreender o valor dado pelos idosos à 

interacção social com as crianças. Tentando 

verificar se foi e como se tornou numa 

experiência positiva. O quadro conceptual 

indica-nos que normalmente as experiências 

intergeracionais são positivas (Flora, 2006). 

5 – Concorda comigo quando digo que as 

crianças “dão-lhe vida”? 

Esta pergunta justifica-se na comparação 

dos dados da entrevista com a percepção 

obtida pela observação participante que foi a 

que os idosos se empenham, surpreendem, 

porque as crianças “puxam por eles”. 

6 – Que acha de fazermos mais vezes 

ginástica com as crianças? Acha importante 

que os responsáveis do centro promovam 

este tipo de iniciativas? Que actividades 

físicas gostaria de fazer com as crianças no 

futuro? 

Alternativa - Acha que os idosos devem 

fazer ginástica só com idosos ou também 

acha importante que se misturem com as 

crianças? Acha importante que os 

responsáveis do centro realizem este tipo de 

iniciativas? Porquê? Que actividades gostaria 

de fazer no futuro? 

A sexta pergunta permite-nos verificar se 

os idosos gostariam que o programa 

intergeracional de actividade física tivesse 

continuidade e quais as formas pretendidas 

para o mesmo. 
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7 – Senti durante as sessões que as crianças 

vos respeitam e vos ouvem com muita 

atenção. Durante as actividades sente que 

tem um papel activo na formação moral 

destas crianças? 

Alternativa – Acha que pode ajudar estas 

crianças a serem melhores? De que maneira? 

Pretendemos com esta pergunta verificar 

se os idosos consideram que existem 

dinâmicas sociais entre si e as crianças, e se 

emergem das interacções entre gerações 

papéis sociais. 

8 – Numa frase global defina as actividades 

físicas realizadas com as crianças. 

Esta pergunta permite-nos obter o sentido 

vivido dos idosos participantes no programa 

intergeracional “Agitar Gerações”. 
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Anexo III – Sistema categorial 

Análise Temática do Diário de Campo e das entrevistas 

3.7.2.1 – Categoria 1 – Entendimento 

Reparei, no decorrer na dança, que as crianças que se encontravam a fazer 

par com os idosos tinham um comportamento muito mais sereno do que as 

crianças que faziam par com outras crianças. (segunda sessão, 4/03/2009) 

No final da sessão arranjei um sítio onde consigo sentar tanto os idosos como 

as crianças, que é um pequeno palco cuja altura permite que ambas as 

gerações se possam sentar num sítio comum no início e no final das sessões. 

Verifiquei que não houve separação de gerações, vi os participantes de ambas 

as gerações como um grupo que começa a não se segregar. Procedi a uma 

breve conversa sobre a aula e sobre a próxima sessão. Perguntei se gostaram 

e ouvi um sim imponente. (segunda sessão, 4/03/2009) 

No jogo com bola as crianças ficaram muito entusiasmadas quando viram as 

bolas. No entanto, devido a este entusiasmo e agitação, uma idosa ficou com 

medo de se desequilibrar e não realizou o exercício. (terceira sessão, 

11/03/2009) 

No primeiro exercício desta sessão as crianças apresentaram-se um pouco 

agitadas, e quando era suposto andarem, dançarem, estas corriam, saltavam, 

etc. Este facto foi um pouco constrangedor para os idosos pelo que tive que 

parar o exercício para os acalmar. (quinta sessão, 25/03/2009). 

Quando os participantes se juntavam em grupos (número igual ao que eu 

referia) demonstravam afecto e cuidado, principalmente em relação aos 

elementos das gerações contrárias. O toque entre os elementos de ambas as 

gerações foi notório, quando estes se juntavam dando o braço, as mãos, 

tocando-se ao nível dos ombros, etc. (quinta sessão, 25/03/2009). 
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Quando pensas na palavra idoso o que te “vem à cabeça”? Avós, velhinhos, 

cansados. E quando pensas nos idosos aqui do centro, o que te vem à 

cabeça? Trabalhar com eles. (entrevista de Vítor Santos) 

O que gostaste na “ginástica com os idosos”? Dos jogos com bola, dos jogos 

de imitação. E o que não gostaste? Gostei de tudo. Então gostas de estar 

com eles, de brincar com eles? Gosto. De que maneira? Aprendendo. 

Achas que aprendes com eles? Aprendo jogos, a brincar com eles. Os 

idosos não podem correr, mas podem fazer outras coisas que eu também 

gosto de fazer. (entrevista do Vítor Santos) 

Senti que tens muito cuidado com os idosos, que os respeitam que têm 

cuidado para eles não caírem? A tua relação com os idosos do centro alterou 

depois da ginástica que fizeste com eles?  Mais o menos. De que maneira? 

Temos o cuidado em não fazer tanto barulho quando passamos por eles. 

Temos mais cuidado com eles. (entrevista de Vítor Santos) 

Numa frase global define as actividades físicas realizadas com os idosos. 

Achei as actividades muito boas porque aprendemos a brincar e a trabalhar 

em conjunto. (entrevista de Vítor Santos). 

Quando pensas na palavra idoso o que te “vem à cabeça”?  Penso numa 

pessoa que é mais velha do que nós, que tem respeito por nós e que nós 

temos que respeitar muito, porque são muito velhinhos e temos que ter 

cuidado com eles. Quando elas brincam não podem fazer algumas coisas, 

mas outras já conseguem. E relativamente aos idosos do centro, o que achas 

deles? Acho que eles são nossos amigos e também nos ajudam. (entrevista 

de Maria Fernandes) 

Senti que tens muito cuidado com os idosos, que os respeitas e que os ouves 

com muita atenção. Concordas? Porquê? Sim, acho que tenho mais cuidado 

com eles porque são mais velhos, temos que ter em atenção para que se eles 

fizerem alguma asneira, nós estarmos lá para ajudar. (entrevista de Maria 
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Fernandes) 

Aprendeste coisas novas? Sim. O quê? Nos pensávamos que eles não 

sabem brincar, mas depois aprendemos a brincar com eles e ficamos mais 

felizes. Então, antes de fazeres ginástica com os idosos pensavas que eles 

não sabiam brincar, que não podiam brincar contigo? Sim. (entrevista de 

Maria Fernandes) 

Aprendeste coisas novas? Jogos e a conviver com eles. (entrevista de Ana 

Marques). 

O que pensa sobre as experiências de actividade física com as crianças? 

Como se sentiu na presença delas? Eu senti-me muito bem no meio das 

crianças, as crianças colaboraram muito bem, é claro que a sua agitação e 

alegria de criança, mas não podemos esperar de uma criança que se 

comporte como nós. Mas foi muito bom, gostei imenso. (entrevista de Dona 

Alexandra Magalhães) 

Alguma vez receou fazer alguma actividade com as crianças? Não, não 

tenho medo. Até houve mesmo uma altura em que eu estava com gesso, mas 

eles viam e não houve problema nenhum. Eles respeitaram isso e não houve 

problema nenhum. (entrevista da Dona Alexandra Magalhães) 

Alguma vez receou fazer alguma actividade com as crianças? Não. Se 

tivesse alguma dúvida ou receio, penso que esse receio logo se dissipava 

quando começasse a brincar com elas. (entrevista de Mário Esteves) 

Acha que a vossa relação com estas crianças foi alterada após as aulas 

conjuntas de actividade física? Acho que estamos mais próximos, muito mais 

próximos. Elas já nos vêm de maneira diferente e nós também a elas. E de 

que maneira? Com mais carinho, mais entusiasmo, com vontade de fazer 

mais e melhor. (entrevista de Mário Esteves) 
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3.7.2.1 – Categoria 1 – “Rejuvenescimento” 

No desenrolar do jogo observei a natural brincadeira das crianças, o empenho 

dos idosos em dar o seu melhor, uma criança a acompanhar um idoso ao 

lugar cedendo-lhe o seu, movimento e animação. (primeira sessão, 

18/02/2009) 

Mais uma vez notei por parte dos idosos o empenho em realizar a tarefa o 

mais correctamente possível. Sinto que querem dar um bom exemplo às 

crianças. (segunda sessão, 4/03/2009) 

Saí contente desta sessão, nunca pensei que as crianças aderissem tão bem 

a uma dança tradicional e que os idosos se empenhassem tanto na 

demonstração e realização da dança. Sinto que as crianças “puxam” pelos 

idosos e que estes se esforçam por dar um bom exemplo/ensinamento às 

crianças. (segunda sessão, 4/03/2009) 

No primeiro jogo, o jogo do comandante, as crianças começaram por realizar 

basicamente os mesmos gestos, eram pouco criativos e pouco acrescentaram 

à actividade. Surpreendentes foram os idosos realizando danças, gestos 

pouco comuns, o que causou o riso das crianças. A Dona Maria Rocha, por 

exemplo, começou a dançar de forma entusiástica. Primeiro sozinha, depois 

pegou numa criança e começou a dançar com ela, todos fizeram o mesmo de 

forma alegre e divertida. Já a Dona Alice Ferraz, fez um avião e começou a 

correr, todas as crianças a seguiram com grande vontade. Quando parou de 

realizar o exercício a própria desatou à gargalhada, acho que nos surpreendeu 

e se surpreendeu a si mesma. (terceira sessão, 11/03/2009) 

O jogo envolvia um percurso pelo espaço envolvente da instituição. No 

decorrer do jogo, uma idosa diz-me: sei que amanhã não me mexo, mas hoje 

vou até ao fim. (sexta sessão, 27/03/2009) 

A equipa em que estava integrada manteve-se unida até ao fim. Uma idosa 
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confessa: é tão bom, parece que estou no meio dos meus netos. (sexta 

sessão, 27/03/2009) 

A actividade desenrolou-se muito bem, idosos e crianças colaboraram 

aproveitando o melhor do que há em cada um deles. É isto que me dá vida. 

Referiu uma idosa no final da actividade. (sexta sessão, 27/03/2009). 

Que benefícios pensa que trazem a actividade física realizada com as 

gerações mais novas? É bom porque faz-me recordar outros tempos, as 

crianças são muito diferentes de mim quando era miúda mas é bom, é muito 

bom conseguirmos integrarmo-nos no meio deles. Eu gostei muito. (entrevista 

de Dona Alexandra Magalhães) 

Então acha que os responsáveis do Centro devem promover este tipo de 

actividades? Sim. Porquê?  As crianças dão alegria. Transportam-nos para 

outros sítios. Com eles não conseguimos estar quietos, temos que tentar pelo 

menos ir com eles um bocadinho, conseguem agitar-nos também. (entrevista 

de Dona Alexandra Magalhães) 

Concorda comigo quando digo que as crianças “dão-lhe vida”?  Dão sim 

senhor. Sinto me mais ágil, mais alegre, mais activa. É uma das coisas que eu 

não tenho agora e que já tive. Tive uma vida muito activa. (entrevista de Dona 

Alexandra Magalhães) 

E para si, o que retira de bom? Juventude, sinto-me mais jovem, mais 

menina.” (entrevista de Dona Alexandra Magalhães). 

Senti-me jovem no meio das crianças. Não me sinto avô, sinto-me quase 

irmão delas, meio-irmão, meio pai, sinto-me mais jovem. (entrevista do Senhor 

Mário Esteves) 

Que benefícios pensa que trazem as Actividades Físicas com as gerações 

mais novas? O que acha que estas actividades trazem de bom para si? Tudo 

o que é de bom, para se desenvolver o nível físico e mental. Nós damos-lhes a 
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nossa experiência e elas dão-nos a sua vida, o seu entusiasmo, o que é 

muito bom. (entrevista do Senhor Mário Esteves) 

É claro que para mim, que tenho 11 netos e 5 bisnetos, sinto-me muito bem 

quando estou no meio das crianças porque julgo que estou no meio dos meus. 

(entrevista do Senhor Mário Esteves).  

Concorda comigo quando digo que as crianças “dão-lhe vida”? Sim, as 

crianças entusiasmam-nos, elas gostam e nós gostamos também. Acha que 

vos dão ânimo?] O ambiente torna-se mais alegre quando estamos com as 

crianças. Qual a diferença de estarem com crianças ou de estarem só com 

idosos?  Só com idosos o ambiente é menos alegre mas também é 

agradável. (entrevista do Senhor Mário Esteves). 

[Que benefícios pensa que trazem as Actividades Físicas com as gerações 

mais novas? O que acha que estas actividades trazem de bom para si?] Tudo 

o que é de bom, para se desenvolver o nível físico e mental. Nós damos-

lhes a nossa experiência e elas dão-nos a sua vida, o seu entusiasmo, o 

que é muito bom. (entrevista de Mário Esteves) 

[Numa frase global defina as actividades físicas realizadas com as crianças.] 

Sinto que foi muito bom e sinto que quero continuar actividades com as 

crianças da maneira que temos feito. Sinto-me realizado com as suas 

actividades. (entrevista de Senhor Mário Esteves) 

Que benefícios pensa que trazem as Actividades Físicas com as gerações 

mais novas? Para eles tem em todos os sentidos, mas para nós há muitos 

mais porque estamos numa idade em que precisamos de manter a nossa 

independência nas tarefas diárias e a ginástica ajuda a isso. (entrevista de 

Dona Alice Ferraz). 

Houve alguma coisa que não tivesse gostado? Não. É claro que eles são 

irrequietos e, às vezes, por momentos fico um bocado desesperada, pois a 

idade também me dá para isso. Mas estarmos a conviver com eles é quase 
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como estarmos a conviver com os nossos netos. Estamos no meio deles, 

convivemos com eles e é muito bom. É bom para eles e é bom para nós 

também. (entrevista Dona Alice Ferraz) 

Concorda comigo quando digo que as crianças “dão-lhe vida”? Sim. Dão-nos 

ânimo. Tornamo-nos crianças com eles: mais activos e mais alegres. 

(entrevista Dona Alice Ferraz) 

Numa frase global defina as actividades físicas realizadas com as crianças. 

Achei que foi uma coisa muito boa. Senti-me criança, mais jovem. (entrevista 

Dona Alice Ferraz) 
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3.7.2.3 – Categoria 3 – Solidariedade Intergeracional 

No desenrolar do jogo observei a natural brincadeira das crianças, o empenho 

dos idosos em dar o seu melhor, uma criança a acompanhar um idoso ao 

lugar cedendo-lhe o seu, movimento e animação. (primeira sessão, 

18/02/2009) 

No meio da sessão, castiguei um menino que apresentava um comportamento 

inapropriado mandando-o sentar-se. Este começou a chorar, quando observo 

uma idosa a dar-lhe beijinhos e festinhas confortando-o e acarinhando-o, 

dizendo-lhe para não chorar (quinta sessão, 25/03/2009). 

No final da actividade quando as equipas se estavam a juntar e a partilhar a 

forma como tinham respondido, um menino diz o seguinte: “ fazer estes tipos 

de jogos com idosos é fixe pois são muito inteligentes.” (quinta sessão, 

27/03/2009) 

E o que achaste mais importante nesta iniciativa? Que eles façam desporto, 

senti que ajudei os outros. Ajudar os idosos? Sentes que podes ajudar a 

melhorar a vida deles? Sim. E gostas de fazer isso? Gosto. Gosto de ajudar. 

E achas que eles devem fazer desporto só com os idosos, ou também achas 

importante que os juntemos com as crianças? Com as crianças, também. 

(entrevista de Vítor Santos). 

E relativamente aos idosos do centro, o que achas deles? Acho que eles são 

nossos amigos e também nos ajudam. Os nossos avós também são nossos 

amigos. E às vezes fazem me lembrar os meus avós. Penso neles e ajudo 

quando estão a precisar de ajuda. (entrevista de Maria Fernandes) 

Então gostas de estar/brincar/jogar com os idosos? O que gostas de fazer 

com eles? Sim. Gosto de brincar, de fazer brincadeiras e de ajudar para eles 

aprenderem mais. [Como te sentes na presença deles?] Muito contente. 

(entrevista de Maria Fernandes) 
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Achas que o exemplo deles é importante para ti?  Sim. De que maneira? 

Algumas coisas que nós não sabemos eles ensinam-nos, pois são mais velhos 

e sabem mais coisas. (entrevista de Maria Fernandes) 

Numa frase global define as actividades físicas realizadas com os idosos…O 

que sentiste? Gostaste, não gostaste?  Gostei. Achas que foi bom para ti? 

Sim. De que maneira? Fiquei mais alegre. Acho que os levamos a fazer 

algumas coisas que às vezes acham que não conseguem. (entrevista da Maria 

Fernandes) 

Senti que tens muito cuidado com os idosos, que os respeitas e que os ouves 

com muita atenção. Concordas? Porquê? Sim acho que tenho mais cuidado 

com eles porque são mais velhos, temos que ter atenção para que se eles 

fizerem alguma asneira nós estarmos lá para ajudar. (entrevista de Maria 

Fernandes) 

E que actividades gostarias de fazer no futuro? Gostava de passear com 

eles, de fazer jogos e de brincar com eles, ensinar-lhes algumas actividades 

que eles não conhecem, gostava que se ficassem a lembrar de nós quando 

sairmos do ATL. (entrevista de Maria Fernandes) 

Quando pensas na palavra idoso o que te “vem à cabeça”? São pessoas que 

já têm idade, e que as crianças conseguem ajudar. De que maneira é que 

achas que achas que podes ajudá-los?  A fazer as coisas que eles não 

conseguem, que já conseguiram, mas que já não conseguem fazer. Nós 

podemos ajudá-los porque nos conseguimos mexer melhor. (entrevista de Ana 

Marques). 

Achas que o exemplo deles é importante para ti? Sim. Porquê?  Porque nos 

podem dizer como era a vida deles antigamente. (entrevista de Ana Marques). 

Numa frase global define as actividades físicas realizadas com os idosos. 

Gostei de me divertir com eles, é bom conhecer pessoas novas. Senti que 

valia a pena divertir-me com eles, a aprender e a ensinar coisas novas. 



Anexos 

  XCVII 

 

(entrevista de Ana Marques). 

[Durante as actividades sente que tem um papel activo na formação moral 

destas crianças? Acha que pode ajudar as crianças a serem melhores?] Se 

eles estiverem atentos e nos derem também a nós a oportunidade para os 

podermos ajudar, acho que sim, eles também aprendem alguma coisa 

connosco. (entrevista de Dona Alexandra Magalhães) 

[Que benefícios pensa que trazem as Actividades Físicas com as gerações 

mais novas? O que acha que estas actividades trazem de bom para si?] Tudo 

o que é de bom, para se desenvolver o nível físico e mental. Nós damos-lhes 

a nossa experiência e elas dão-nos a sua vida, o seu entusiasmo, o que é 

muito bom. (entrevista de Mário Esteves) 

 [Então gosta de estar/brincar/jogar com as crianças? De que maneira?] Gosto 

de estar com elas, falar com elas, se possível, contar-lhe uma história. 

(entrevista de Mário Esteves) 

[O que pensa sobre as experiências de actividade física realizadas com as 

crianças?] Achei uma experiência engraçada, comunicativa e convivente. 

Porque as crianças são uma distracção para nós pois gostamos de comunicar 

e falar com eles. (entrevista da Dona Alice Ferraz) 

[Como se sente na presença das crianças?] Sinto-me satisfeita. Pois gosto 

muito de crianças, pois estou numa idade em que lhes posso dar muito amor e 

afecto às crianças do Centro. Ainda agora o Diogo nos trouxe para cima, e eu 

disse-lhe “Se não fosses tu eu não chegava cá em cima!”, nestes pequenos 

gestos podemos incentivar as crianças, fazê-las mais compreensivas. Ainda 

mais quando estamos numa fase em que há pouca compreensão, pouco 

amor, pouco afecto, pouco de tudo. Devemos incentivar as crianças para estes 

valores, do respeito e carinho para com os pais e para com os avós, para com 

as outras pessoas. (entrevista da Dona Alice Ferraz) 

[Acha então que as pode ajudar a serem melhores? A educá-las nos valores?] 
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Sim, eu acho que mais tarde se lembrarão do convívio que tivemos, do carinho 

e do afecto que nós lhes demos. Acho que haverá sempre uma lembrança do 

que das actividades que fizemos em conjunto. Fica sempre qualquer coisa lá 

dentro. Se as actividades passarem a ser frequentes as crianças vão 

assimilando o que lhes dizemos e vão se tornando mais cativantes, mais 

sossegadas, mais equilibradas e compreensivas para com os idosos. 

(entrevista da Dona Alice Ferraz) 

 

 


