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“Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”.  
(Freire ,1970:39) 
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RESUMO 
 

O presente relatório de estágio surge no âmbito do Mestrado em 

Ciências da Educação no domínio de Educação, Comunidade(s) e Mudança 

Social e dá conta do processo de estágio, desenvolvido na SANCRIS- 

Associação de Solidariedade Social de Santa Cristina de Malta, mais 

especificamente na resposta social de Centro de Convívio. 

Os trilhos deste estágio tiveram como objeto central as questões da 

animação sociocultural em contextos de trabalho socioeducativo com idosos. A 

vivência e análise desta trajetória de estágio visou adquirir conhecimentos 

sólidos acerca de como se processa a intervenção de um profissional numa 

instituição dedicada à população idosa, no âmbito da animação.  

A análise documental, a observação participante, as notas de terreno e a 

análise de conteúdo foram o suporte utilizado para uma análise coerente e 

sustentada.  

Com o desenvolvimento do estágio curricular foi-me possível constatar 

que os idosos, ao longo das atividades proporcionadas, foram revelando maior 

autonomia e iniciativa para expressar as suas opiniões e refletir. Além do 

mencionado, esta experiência permitiu-me uma constante reflexão acerca do 

papel do animador junto da população idosa, bem como da pertinência da sua 

presença neste contexto. 
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ABSTRACT 

This internship report is presented in the framework of the Master's 

Degree in Educational Sciences in the field of Education, Community and 

Social Change. The traineeship is developed at SANCRIS- Social Solidarity 

Association of Santa Cristina de Malta, more specifically in the social response 

of conviviality Center. 

The path of this stage had as its central object the questions of cultural 

partner animation in contexts of educational partner work with the elderly. The 

experience and analysis of this internship trajectory aimed to acquire solid 

knowledgement about how the intervention of a professional in an institution 

dedicated to the elderly population, within the framework of animation. 

Documentary analysis, participant observation, field notes and content 

analysis were the support used for a coherent and sustained analysis. 

With the development of the curricular internship, it was possible to verify 

that the elderly, throughout the activities provided, were showed greater 

autonomy and initiative to express their opinions. In addition to the above, this 

experience has allowed me a constant reflection on the role of the animator in 

the elderly population, as well as the relevance of their presence in this context. 
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RESUMÉ 
 

Ce rapport est produit dans le contexte de la Maîtrise en Sciences de 

l’Éducation, spécialité d'Éducation, Communauté(s) et Changement Sociale, et 

rend compte d’un stage curriculaire en SANCRIS - Association de solidarité 

sociale de Santa Cristina de Malta, plus spécifiquement dans un Centre 

Conviviale pour personnes âgées. 

Le parcours de stage a eu comme sujet d'intérêt les questions de la 

animation socioculturelle dans des contextes de travail socioéducatif avec des 

personnes âgées. Le vécu et l’analyse de la trajectoire de stage ont eu pour but 

développer des connaissances solides en matière de conception et de mise en 

oeuvre d'une intervention professionnel à partir du référentiel théorique de 

l’animation dans une organisation dédiée à la population âgée. 

L’analyse documentale, l’observation participante, les notes de terrain et 

l’analyse de contenu ont été utilisées comme des méthodes pour aboutir à une 

analyse soutenue et cohérent. 

Pendant le développement du stage curriculaire, et les activités 

proposées, il était possible de vérifier que les personnes âgées ont révélée, de 

plus en plus, initiative et autonomie dans l’expression de ses opinions et une 

capacité à réfléchir. De plus, cette expérience a permis une réflexion constante 

sur le rôle d'un animateur socioculturelle auprès de la population âgée, ainsi 

que sur la pertinence de sa présence dans ce type de contexte spécifique. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O presente relatório reflete todo o processo de estágio curricular, 

desenvolvido no Centro de Convívio SANCRIS- Associação de Solidariedade 

Social de Santa Cristina de Malta, inserido no âmbito do Mestrado em Ciências 

da Educação, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto (FPCEUP).  

O fenómeno do Envelhecimento, ao longo do último século, tem vindo a 

aumentar a sua visibilidade e Portugal, não sendo exceção, está a tornar-se 

um país cada vez mais envelhecido. A crescente dificuldade da família em 

cuidar do idoso de forma a aumentar a sua independência e autonomia, 

proporcionou o aumento do número de instituições sociais encarregues dessas 

funções.  

Pessoalmente, a possibilidade de intervir junto dessa população numa 

instituição direcionada à mesma e aprofundar o conhecimento em relação ao 

processo de envelhecimento tornou-se aliciadora.  

Face ao exposto, de forma a possibilitar o mencionado, procurei uma 

instituição, sendo que a FPCEUP formalizou o contacto, de forma a ser 

possível realizar um pré-estágio, no sentido de me ir inserindo na instituição. 

Assim, comecei a frequentar a instituição em Março de 2015 e terminei a 

Fevereiro de 2016, no entanto continuo a manter contacto permanente com a 

instituição. 

Tornou-se objetivo deste estágio debruçar-me sobre as questões da 

animação sociocultural, isto é, desenvolver conhecimentos acerca de como se 

processa a intervenção de um profissional numa instituição dedicada à 

população idosa, no âmbito da animação. 

Nesta lógica, o relatório é estruturado em 5 capítulos. O primeiro 

capítulo, “Caracterização da Instituição”, descreve de forma pormenorizada a 

SANCRIS, desde a sua história, a missão, os objetivos, os recursos humanos e 

as parcerias. 

O segundo capítulo, “Enquadramento Teórico”, contempla as temáticas 

fundamentais para uma melhor compreensão da realidade. Além do 

mencionado, ao longo do relatório, sempre que possível, são mobilizadas 

referências teóricas que permitam uma reflexão mais sustentada. 
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O terceiro capítulo, “Enquadramento Metodológico” contempla o 

percurso percorrido ao longo do estágio. Sendo crucial definir os 

procedimentos metodológicos, este capítulo, foca os seguintes: a análise 

documental, a observação participante, as notas de terreno e a análise de 

conteúdo. 

 O quarto capítulo, “O percurso de estágio”, contempla de forma 

pormenorizada as atividades desenvolvidas ao longo da minha permanência no 

contexto, a sua interpretação, bem como as observações realizadas nesse 

período. 

O quinto capítulo “Pensando na animação como intervenção e o papel 

do animador” dá conta das perspetivas construídas ao longo deste percurso 

acerca do trabalho de animação desenvolvido por um trabalhador social numa 

instituição dedicada à população idosa. 

 Por fim, são apresentadas algumas “Apreciações conclusivas”  em 

relação ao que este percurso de estágio contribuiu para mim a nível pessoal e 

profissional. 
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CAPÍTULO I: CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE 
ESTÁGIO 
 

O presente capítulo dedica-se à caracterização da instituição SANCRIS, 

local onde realizei o estágio curricular. Deste modo, será partilhada a sua 

história e apresentados a sua missão e objetivos, os recursos humanos e as 

parcerias. Tendo em consideração que o processo de estágio envolveu o 

contacto de longo período com a resposta social Centro de Convívio, torna-se 

importante caracterizar as pessoas idosas que a frequentam.  

 

1.1. HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO 
 

A SANCRIS é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(I.P.S.S.), criada a seis de maio de dois mil e treze e, atualmente, tem a sua 

sede na freguesia de Malta, pertencente ao concelho de Vila do Conde. 

Segundo o Instituto da Segurança Social, as I.P.S.S’s  

 
são instituições constituídas por iniciativa de particulares, sem finalidade lucrativa, 

com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e 

de justiça entre os indivíduos, que não sejam administradas pelo Estado ou por um 

corpo autárquico (Instituto de Segurança Social, 2016). 

 

A sua criação surge da vontade de um grupo de pessoas que realizou 

um diagnóstico social à população da freguesia, onde se destacou a falta de 

respostas dirigidas à terceira idade. 

 De forma a suprir a necessidade identificada, procedeu-se à 

requalificação de um prédio doado onde se desenvolve a resposta social de 

Centro de Convívio, com o intuito de prestar apoio comunitário não só à 

população da própria freguesia como também às freguesias limítrofes. 

Segundo o projeto/plano de ação da instituição para a segurança social (2015), 

prevê-se que venham a existir igualmente as respostas sociais de centro de dia 

e apoio domiciliário, bem como a resposta social de “internamento temporário”. 
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Segundo a Segurança Social (2016), um centro de convívio é uma,  

 
resposta social de apoio a atividades sociais e recreativas e culturais, organizadas e 

dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas, residentes numa 

determinada comunidade [com o intuito de] prevenir a solidão e o isolamento, 

incentivar a participação e inclusão dos idosos na vida social local, fomentar as 

relações interpessoais e entre as gerações e contribuir para retardar ou evitar ao 

máximo o internamento em instituições. 

 

1.2. MISSÃO E OBJETIVOS 
 

Alice no País das Maravilhas quando estava perdida na floresta, perguntou ao gato 

qual o melhor caminho para sair dali. «Para onde queres ir?», perguntou-lhe o gato. 

«Para qualquer lugar» - retorquiu-lhe Alice. «Mas…para ir a qualquer lugar, qualquer 

caminho serve», exclamou o gato. (Teixeira, 2013:53)  

 
 

Numa instituição, tal como Alice no País das Maravilhas, é necessário 

saber, para além do caminho a percorrer, o destino a que se pretende chegar, 

ou seja, é necessário definir-se a missão e os objetivos de forma clara e 

precisa. Entenda-se destino não como um fim, mas sim como o sentido do 

percurso a seguir pela instituição para alcançar a qualidade de vida das 

pessoas idosas.  

Segundo Sebastião Teixeira (2013), a missão é a finalidade para a qual 

a instituição foi criada e para a que ela deve servir, a mesma deve ser 

formalmente expressa servindo de guia e/ou de orientação para os membros 

que trabalham na instituição. Geralmente, a missão deve responder a três 

questões nomeadamente, qual o ramo de atividade; que tipo de necessidades 

satisfaz e a razão pela qual faz o que faz.  

A SANCRIS elaborou a sua missão de ação propondo-se a  

 
desenvolver a cooperação e a solidariedade entre as pessoas na base de atividades 

inerentes à problemática da população sénior, promovendo o estudo e identificação de 

situações de carências sociais com a implementação de serviços de apoio às carências 

identificadas (informação retirada do plano de ação e orçamento previsional 2016-

2017, facultada pela técnica Superior de Serviço Social). 
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No que diz respeito ao espaço físico é um facto de que a SANCRIS 

apresenta dimensões reduzidas levando a que jogar cartas ou dominó, ver 

televisão, ou a realização de alguma atividade em conjunto ocorra tudo na 

mesma sala. No entanto, não considero esta limitação como algo 

essencialmente mau, uma vez que, a nível da dinamização da animação do 

centro de convívio estas estruturas acabam por ser favoráveis, dado que 

aqueles idosos que não têm tanta predisposição para participarem, e preferem 

ver televisão, acabam por participar pelo facto de ver outros idosos a 

participarem.  

Através da minha permanência no contexto pude constatar que existem 

“lugares marcados” para os idosos, dado que se sentam sempre no mesmo 

lugar. Contudo, quando alguém falta esse lugar é ocupado por outro idoso que 

queira. Este facto também se verifica no refeitório pois os lugares em que os 

idosos se sentam, são sempre os mesmos. 

Na minha opinião, o facto de os idosos se sentarem sempre nos 

mesmos lugares não é essencialmente negativo, pois sempre que chegam ao 

centro de convívio sabem para onde se dirigirem, dando-lhes de certo modo 

mais segurança. Além do mencionado, esta ocupação sempre dos mesmos 

lugares permite detetar, à técnica e auxiliar, de imediato se falta alguém.  

Figura 1: Vista exterior da SANCRIS 

Figura 2: Alguns dos espaços interiores da SANCRIS 
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os produtos e a instituição apenas paga o que for consumido e o restante é 

devolvido, evitando, deste modo ter mais gastos do que o necessário. Os 

restantes prestam apoio a nível monetário e disponibilizam infraestruturas 

quando a instituição necessita. Além do mencionado, a Junta de Freguesia 

disponibiliza diariamente uma carrinha para a realização do transporte dos 

idosos. 

1.7. PLANO DE ATIVIDADES 

A SANCRIS apresenta um plano anual de atividades, sendo que este se 

encontra sujeito a um ajuste contínuo consoante as alterações verificadas no 

grupo. De forma a complementar este plano de atividades é realizada 

mensalmente uma grelha de atividades, com o intuito de denominar os temas e 

exercícios a realizar, bem como auxiliar na avaliação dos mesmos.    

As atividades realizadas assentam em seis áreas distintas, 

nomeadamente: a promoção da saúde na 3ª idade, a estimulação cognitiva, 

atividades ocupacionais, lazer, o atendimento psicossocial e a divulgação. Foi-

me possível tomar conhecimento destas distintas áreas de intervenção através 

da análise documental. Face a esta divisão do plano de atividades questionei a 

técnica do porquê desta distribuição tendo-me sido respondido que trata-se de 

um modo de organização que vai ao encontro dos objetivos de um centro de 

convívio. 

Assim, estas áreas têm como objetivo o 

 
envelhecimento ativo, saudável e integrado privilegiando também o contacto destes 

[idoso] com a família e restante comunidade por forma a melhorar a sua qualidade de 

vida, sentimento de utilidade e a prevenção de incapacidades inerentes ao processo de 

envelhecimento (Plano de atividade do centro de convívio, 2016). 

 

Para terminar, as atividades mencionadas partem do pressuposto de 

que cada um é singular e assim as mesmas devem ser heterogéneas, uma vez 

que as pessoas são diferentes e, independentemente da idade, devem ter 

acesso a oportunidades de realização pessoal. 

Focando-me no quotidiano institucional, no que diz respeito à animação, 

este é orientado por rotinas, uma vez que à terça-feira e sexta-feira se realiza 
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sempre a ginástica e à quinta-feira a atividade do coro da SANCRIS. À 

segunda-feira e a quarta-feira são realizadas, pela técnica, atividades 

diversificadas, como a hora do conto, tarde de cinemas, entre outras 

atividades. Através do plano mensal é possível verificar que procura-se 

estabelecer uma vez por semana o dia livre, dia este em que os idosos têm 

liberdade de o ocupar como entenderem. No entanto, através da minha 

observação foi possível constatar que os idosos ocupam sempre este dia de 

igual modo, isto é, os idosos que jogam cartas ocupam este dia livre sempre a 

jogar cartas, os que jogam dominó ou os que costumam ver televisão, 

igualmente.  

Face ao exposto, pode-se constatar que a instituição é marcada por 

rotinas, mesmo quando se define um dia como sendo “o dia livre”.   

 

1.8. CARACTERIZAÇÃO DAS PESSOAS IDOSAS  

Segundo o regulamento interno do centro de convívio (s.a.), este tem 

capacidade para 30 idosos de ambos os sexos, com idades superiores a 50 

anos e que possuam um grau de relativa autonomia. Através da presença no 

contexto institucional pude constar que se encontram no centro de convívio um 

total de 25 idosos, sendo 16 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, 

residentes em quatro freguesias vizinhas, designadamente, Malta, Canidelo, 

Modivas, Gião, Fornelo e Guidões (concelho da Trofa). As idades dos idosos 

variam entre os 55 e os 90 anos, sendo que a maioria tem mais de 80 anos.  

Junto das pessoas idosas foi-me possível perceber que um número 

considerável das mesmas vive sozinha, consequentemente, verifica-se a 

ausência de um suporte familiar para questões mais imediatas (por exemplo, 

vigilância do estado de saúde). Este facto poderá estar na origem do que me 

foi possível vivenciar, pois através do contacto com os idosos foi possível 

verificar que são pessoas que necessitam de atenção e fazem por “prender” a 

atenção de alguém que se dirija a eles.  

Na planificação e elaboração de atividades, para além da idade, é 

importante ter em conta outras características como a escolaridade, a profissão 

que foi exercida, o grau de dependência, entre outros aspetos, no entanto 



	 28	

focar-me-ei apenas nestes pois foram os considerados por mim ao longo do 

estágio curricular. 

No que diz respeito à escolaridade, no geral, as pessoas frequentaram a 

escola até à 3ª/4ª classe. Contudo, apesar de uma percentagem bastante 

reduzida, é importante ter em atenção que duas pessoas nunca andaram na 

escola e não sabem ler nem escrever. O nível de escolaridade é um aspeto 

bastante pertinente na análise de um contexto pois, como é o caso, poderemos 

estar perante idosos que não sabem ler e escrever e, como tal, ter-se-á de ter 

em atenção se as atividades desenvolvidas são acessíveis a todos. Importa 

ainda referir que através do discurso dos idosos é percetível que, no geral, não 

tiveram percursos escolares longos, sendo que a maioria saiu da escola ou 

com a escolaridade obrigatória ou antes de a concluir.  

Por fim, no que concerne à profissão foi possível constatar que a maioria 

dos idosos realizou trabalhos na agricultura, trabalhos esses que em alguns 

casos eram conciliados com o exercício de outra profissão/desempenho de 

outro trabalho que garantia o seu sustento. Foi possível verificar que a 

industrialização também marcou a vida dos idosos com a criação de novos 

postos de trabalho, verificando-se que vários dos idosos que frequentam este 

centro de convívio trabalharam em fábricas.  
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CAPÍTULO II 

 O ENVELHECIMENTO E A ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL COMO 
METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO	
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CAPÍTULO II: O ENVELHECIMENTO E A ANIMAÇÃO 
SOCIOCULTURAL COMO METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO 

 

Seguidamente, abordarei as temáticas que mobilizei ao longo do estágio 

curricular e que me permitiram ter uma prática mais sustentada. Assim, revela-

se pertinente, tendo em conta o trabalho realizado, refletir acerca do processo 

de envelhecimento, estruturas de apoio social e a animação sociocultural como 

metodologia de intervenção. 

 Além disso, será minha pretensão, sempre que possível, inserir 

contributos teóricos ao longo do relatório, bem como mencionar exemplos da 

realidade institucional. 

 

2.1.O ENVELHECIMENTO 
 

O fenómeno do envelhecimento tem vindo a ganhar visibilidade ao longo 

do último século, estando Portugal a tornar-se um país cada vez mais 

envelhecido (Cancela, 2007).  

Segundo Basílio (2010), aos 65 anos entra-se na velhice, relacionando 

esta fase da vida com o momento de encerramento da fase economicamente 

ativa da pessoa e início da reforma. Na mesma linha de pensamento, Trindade 

(2010:1) considera que o envelhecimento pode derivar do alcance da terceira 

idade e/ou quarta idade, ou seja, do alcance de uma determinada faixa etária/ 

etapa, esta marcada por  

 
características muito específicas: idade, aposentação (…); situações 

diferentes de convivência – casal, viuvez, sós; situações de saúde e 

condições físicas muito diferenciadas e um contexto residencial de acordo 

com situações particulares – em habitação própria, com familiares, em 

instituições. 

 

No nosso país tem-se verificado um aumento acentuado da população 

idosa ao contrário da população jovem que tem vindo a diminuir. O exposto 
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deve-se ao aumento da esperança média de vida, a diminuição das taxas de 

mortalidade e a diminuição da taxa de fecundidade (Nazareth, 2009). Estima-

se que em 2050 a população mundial acima dos 60 anos seja de 2 bilhões de 

pessoas (Pocinho et al., 2012). 

Contudo, Osório & Pinto (2007:12) entendem que “(...) o processo de 

envelhecimento não é apenas um processo demográfico (…) no qual 

importantes gerações chegam à terceira idade, mas é também um processo 

que assume vários aspectos biológicos, psicológicos e sociais”. 

Seguindo a mesma lógica, Paúl (2005) considera que o processo de 

envelhecimento deriva da conjugação de três componentes: envelhecimento 

biológico, envelhecimento psicológico e envelhecimento social. 

No que concerne aos aspetos biológicos, estes dizem respeito a 

alterações a nível orgânico, isto é, há um declínio fisiológico que diminui a 

capacidade funcional e de autorregulação do sujeito, não implicando 

automaticamente o aparecimento de doenças (Osório & Pinto, 2007). As 

pessoas idosas são mais vulneráveis ao aparecimento de certas doenças, 

contudo não existe uma relação velhice/doença obrigatória (Silva, 1994). 

Os aspetos psicológicos do envelhecimento referem-se às “(…) 

competências comportamentais que a pessoa pode mobilizar em resposta às 

mudanças do ambiente; inclui a inteligência, memória e motivação” (Cancela, 

2007:2). Do mesmo modo que o corpo tem de ser exercitado o cérebro 

também, “para continuar a funcionar e, tal como na atividade física é desejável 

que o corpo se canse enquanto está exercitado, também é desejável que a 

mente se canse com o treino, pois a prática melhora o desempenho cognitivo” 

(Ribeiro & Paúl, 2011:77). Ao longo do estágio curricular fui-me apercebendo 

que, ainda que existam alguns momentos de estimulação cognitiva por parte 

da técnica superior de serviço social, tais deveriam realizar-se com mais 

frequência dado que as pessoas idosas do centro de convívio manifestam 

algumas dificuldades a nível da memória.  

Além dos aspetos biológicos e psicológicos, o envelhecimento é também 

um processo social “(…) encarado (…) como um acontecimento de alteração 

de atitudes e mentalidades, resultante das relações que se estabelecem entre 

os grupos etários e as condições de vida” (Osório & Pinto, 2007:15).  
Neste sentido, pode-se assumir que o indivíduo não é considerado idoso 
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apenas quando alcança uma determinada faixa etária, mas sim pela 

apresentação de um conjunto de caraterísticas biológicas, psicológicas e 

sociais, sendo a idade em que tal acontece variável. 

Também Cancela (2007:1) considera que o envelhecimento tem vindo a 

ser julgado como “um estado tendencialmente classificado de “terceira idade” 

ou ainda “quarta idade”. No entanto, o envelhecimento não é um estado, mas 

sim um processo de degradação progressiva e diferencial”. 

Na sociedade, a velhice é entendida como uma fase em que as pessoas 

vão perdendo as suas capacidades, deixam de ter objetivos e voz sobre as 

suas próprias vidas, ou seja, vivem em função dos outros perdendo a sua 

autonomia em relação a si próprio (Paúl, 2005). 

Estes estereótipos e representações negativas em relação à velhice 

acabam por ser interiorizadas pelos próprios idosos, o que se vai refletir nos 

seus comportamentos, atitudes e discursos (Vaz, Silva & Sousa, 2003), tal 

como me foi possível constatar junto dos idosos do Centro de Convívio. Os 

idosos recusam-se por vezes a participar nas atividades, assumindo uma 

postura derrotista de que já estão velhos e cansados demais para essas 

coisas, focando-se nos aspetos mais negativos das suas vidas. 

Segundo Kalish(1991 cit in Osório & Pinto, 2007:15), o termo 

velho/idoso, “numa altura em que se valoriza o «juvenil», aparece com mais 

conotações negativas do que positivas”. Na mesma linha de pensamento, Paúl 

(2005:48) refere que "velhice é vivida como um defeito e a juventude como 

uma virtude". 

De forma a contrariar a ideia mencionada, Zimerman (2000:20 cit in 

Rodrigo, 2013:32) designa como velho/idoso 
 

aquele que tem diversas idades: a idade do seu corpo, da sua história genética, da 

sua parte psicológica e da sua ligação com a sua sociedade. (…) Momento em 

que utiliza mais a sua experiência, a vivência adquirida ao longo da vida, aprende 

a conviver com suas doenças crónicas e próprias da sua vida; elabora suas 

perdas, não esquecendo os seus ganhos; dribla os preconceitos e aprende a 

utilizar o seu tempo. Ele continuará curtindo a vida, gozando as coisas boas e 

sendo feliz. Fazer planos para o amanhã é viver. 
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Esta perspetiva tem ganho destaque através da promoção de um 

envelhecimento ativo. Segundo Tamer e Petriz (cit in Osório e Pinto, 2007: 183) 

o conceito de envelhecimento ativo diz respeito a um "processo de optimização 

do potencial de bem-estar social, físico e mental das pessoas ao longo da vida, 

para que este período de idade madura, cada vez mais comprido, seja vivido 

de forma activa e autónoma".  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2005:13),   

A palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, 

econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar 

fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. As pessoas mais velhas 

(…) podem continuar a contribuir ativamente para seus familiares, companheiro, 

comunidades e país. 

 

O conceito de Envelhecimento Ativo pressupõe, por tudo isso, uma 

abordagem baseada em direitos humanos e assente nos princípios de 

“independência, participação, dignidade, assistência e auto-realização” 

(Organização Mundial de Saúde, 2005: 14). 

Nesta clarificação do conceito de envelhecimento ativo não nos 

podemos esquecer de outros conceitos associados ao envelhecimento 

nomeadamente, Envelhecimento Produtivo, Envelhecimento Bem-Sucedido e 

Envelhecimento Saudável. Contudo, tendo em conta o trabalho desenvolvido, 

apenas darei enfoque ao conceito de Envelhecimento Ativo.  

Vários são os aspetos tidos em conta para se considerar o indivíduo 

como idoso, no entanto, é importante ressalvar que o processo de 

envelhecimento não ocorre de forma homogénea, sendo este diferenciado 

tendo em conta vários fatores individuais e socioculturais (Silva, 1994). 

 Por fim, de acordo com Trindade (2010 cit in Rodrigo, 2013:32)  
 

as pessoas na 3ª idade não podem ser vistas como pessoas em descida na linha 

da vida, mas sim encaradas como indivíduos com uma experiência de vida e 

sabedoria, capazes de transmitir os saberes e vivências pessoais e sociais; com 

capacidades de aprendizagem educativas, culturais, físicas e sociais, tendo como 

principal característica a motivação para a aprendizagem e pela melhoria da 

qualidade de vida, a nível social, afectivo, educativo e físico-motor. 
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2.2. ESTRUTURAS DE APOIO SOCIAL  
	

O envelhecimento demográfico, ou seja, o aumento acentuado da 

população idosa, levou ao surgimento de  

 

 políticas sociais que permitam fazer face à nova realidade e onde a saúde e o 

apoio social terão de ser redimensionados; em termos económicos leva a um 

esforço acrescido da segurança social, com o pagamento de reformas e também 

com os serviços especializados destinados a este grupo populacional  (Cancela, 

2007:3). 

 

Em Portugal, a preocupação com políticas sociais direcionadas para a 

terceira idade começou a ter destaque na década de 70 (Vaz, Silva & Sousa, 

2003). 

No que diz respeito ao apoio desta população, poderemos ter dois tipos 

de estruturas/redes de apoio social: a informal e a formal.   

O suporte social informal diz respeito, em particular, à família, sendo 

esta a rede preferida de assistência e ajuda (Gonçalves, 2010).  
 

Cuidar faz parte da história, experiência e valores da família. (…) Desde sempre 

as famílias são reconhecidas como o principal contexto para a promoção e 

manutenção da independência e da saúde dos membros, como a principal 

entidade prestadora de cuidados em situações de dependência dos seus 

familiares e como a instituição fundamental onde se desenrola a vida das pessoas, 

se expressam e satisfazem a maioria dos seus direitos, obrigações e 

necessidades, desde o nascimento à morte (Richards, Lilly, 2001 cit in Lage, 2005 

cit in Gonçalves, 2010:41). 

 

O prestador de cuidados, que geralmente apresenta idade entre os 45 e 

60 anos, sendo que esta varia em função da pessoa cuidada (quanto mais 

velha for a pessoa dependente maior é a idade do cuidador), poderá ser 

classificado em cuidador primário (quem tem como rotina a responsabilidade 

de cuidar do idoso), cuidador secundário (pessoa que ajuda na prestação de 

cuidados) e, por último, cuidador terciário (familiar, vizinho ou amigo que ajuda 

esporadicamente ou quando solicitado) (Gonçalves, 2010). O papel de cuidar, 
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frequentemente, é atribuído à mulher. Esta, primeiramente cuida dos filhos, 

mais tarde dos pais e por fim, tendencialmente, cuida do marido. 

Contudo, a entrada da mulher no mercado de trabalho levou a que 

mesma tivesse cada vez menos tempo para o seu papel de cuidadora, 

consequentemente, a necessidade de recorrer à rede de suporte formal, como 

as instituições, aumentou (Gonçalves, 2010). 

De forma a dar resposta à realidade mencionada surgiram os serviços 

de apoio permanente (lares, residências, hospitais) e os serviços de apoio 

parcial (centros de dia, apoio domiciliário, centros de convívio, universidades 

séniores). Tendo em conta o contexto de estágio focar-me-ei apenas na 

resposta social de centro de convívio, no sentido de clarificar o seu papel bem 

como os seus objetivos. 

Segundo a Segurança Social, entende-se que um centro de convívio é 

uma 
 

 resposta social de apoio a atividades sociais e recreativas e culturais, 

organizadas e dinamizadas com a participação ativa das pessoas idosas, 

residentes numa determinada comunidade [cujos objetivos se prendem com] 

prevenir a solidão e o isolamento; incentivar a participação e inclusão dos idosos 

na vida social local; fomentar as relações interpessoais e entre gerações; 

contribuir para retardar ou evitar ao máximo o internamento em instituições 

(Instituto da Segurança Social, 2016). 

 

Segundo Figueiredo (2007 cit. in Gonçalves, 2010:53), “(…) o recurso a 

este tipo de apoios é socialmente visto como sinónimo de abandono ou 

negligência em relação aos familiares idosos”. Contudo, nos dias de hoje, as 

famílias vêem-se cada vez mais obrigadas a recorrer à institucionalização dos 

seus familiares, dado que, tendo em conta a crise económica que se atravessa, 

não podem abdicar dos seus empregos para cuidar dos idosos. Esta ideia é 

visível no contexto de estágio onde estive inserida, pois alguns idosos 

frequentam o Centro de Convívio para não ficarem sozinhos em casa, 

enquanto os filhos ou outros familiares estão no trabalho. Para além disso, 

alguns vivem sozinhos e não têm relações familiares próximas que lhes sirvam 

de suporte social. 
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Apesar da importância destes apoios sociais formais é de salientar a 

necessidade dos mesmos encararem os idosos como pessoas capazes de 

tomar decisões e agir autonomamente, sendo este um dos princípios para o 

envelhecimento ativo, mencionado anteriormente. 

 

2.3. ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL NA TERCEIRA IDADE 
 

O surgimento de instituições sociais direcionadas à terceira idade e as 

preocupações crescentes com esta população têm conduzido ao 

desenvolvimento de uma intervenção social e educativa. Este tipo de 

intervenção deriva de estudos realizados no âmbito da gerontologia educativa 

(Rodrigo, 2013). 

De acordo com Osório & Pinto (2007:53) e Trilla (1998:252), 

 

(…) a gerontologia educativa situa o campo de actividade entre as ciências da 

educação e a gerontologia. Trata-se de uma ciência aplicada para a intervenção 

educativa nas pessoas adultas”. Esta “parte dos contextos e das realidades 

específicas em que se encontra o indivíduo idoso e propõe um processo 

socioeducativo de reflexão pedagógica, de investigação e de acção, que procura 

melhorar a qualidade de vida da pessoa”. Deste modo, “a educação de e com 

idosos propõe uma concepção metodológica de trabalho fundamentada na 

interacção grupal, em que cada idoso se converte no protagonista, mas dentro e a 

partir do grupo. A intervenção delineada desta forma fundamenta-se na pedagogia 

social e a sua metodologia é dada pela educação e pela animação sociocultural 

nas suas diversas modalidades. 

 

A animação sociocultural é uma metodologia cada vez mais utilizada em 

estruturas formais de apoio à terceira idade, nomeadamente no contexto de 

centro de convívio no qual realizei o estágio curricular.  

Segundo Midwinter (1992 cit in Osório & Pinto, 2007:281) “a melhor 

maneira de encarar a terceira idade do ponto de vista da educação é através 

dos tempos livres”. Assim, a animação sociocultural surge em resposta à 

ausência ou diminuição de atividade e das relações sociais. “Para preencher 

esse vazio, a Animação Sociocultural trata de favorecer a emergência de uma 
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vida centrada à volta do indivíduo ou do grupo” (Elizasu cit in Lopes, 2006: 329 

cit in Rodrigo, 2013:32). 

De forma a ocupar os tempos livres, a animação sociocultural poderá 

apresentar diferentes facetas,  nomeadamente, atividade de animação física ou 

motora quando se tem como intuito que o idos realize algum tipo de 

movimento, animação cognitiva quando se pretende atuar no sentido de 

garantir a qualidade de vida da pessoa idosa, animação através da 

comunicação quando se pretende que os idosos comuniquem entre si, 

animação associada ao desenvolvimento pessoal e social no sentido de, tal 

como o nome indica, desenvolver as competências pessoais e sociais do 

indivíduo, animação artística onde o idoso tem oportunidade de desenvolver a 

sua faceta artística, animação comunitária que diz respeito à animação que é 

desenvolvida no seio da comunidade e, por último, a  animação lúdica recorre 

ao lazer, entretenimento e brincadeira (Jacob, 2007). 

Contudo, a animação sociocultural, como forma de intervenção, não 

deve ser vista como um mero entretenimento e ocupação do tempo livre das 

pessoas sem que isso implique uma transformação intencional. 

Segundo Garcia (1976 cit. in Lopes, 2008:144),a animação sociocultural 
 

(…) é um processo que visa a consciencialização participante e criadora das 

populações. É um método de intervenção destinado a estimular as pessoas e os 

grupos no sentido do autodesenvolvimento e da mobilização das faculdades que 

permitam resoluções criativas para alguns dos seus problemas coletivos. É a 

aquisição de capacidade necessária para que as comunidades, elas próprias, 

sejam agentes de mudança e de criatividade cultural. 

 

Esta conceção mostra que as atividades desenvolvidas devem ir ao 

encontro dos interesses e necessidades dos idosos, atendendo às 

particularidades de cada um, bem como devem apelar à participação dos 

mesmos, de forma a mantê-los ativos. Os idosos devem ser vistos como um 

todo, um sujeito que possui competências que lhe permitem “ (…) ser capaz de 

decidir, agir, opinar sobre aquilo que lhe agrada e satisfaz” (Rodrigo, 2013:40). 

Assim, a animação sociocultural poderá assumir diferentes 

representações enquanto intervenção junto desta população, isto é, poderá ser 

implementada assumindo o modelo consumista ou o modelo abstrato. No que 
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concerne ao modelo consumista este baseia-se em apresentar aos indivíduos 

atividades pré-concebidas, sem que os mesmos tenham oportunidade de 

participar assumindo-os como indivíduos sem poder de decisão e opinião. Por 

seu turno, o modelo abstrato apela à participação dos indivíduos, valorizando 

as competências dos mesmos (Rodrigo, 2013). 

Ao animador compete promover estratégias para que o indivíduo se 

envolva de forma consciente e autónoma. “O animador é quem põe o processo 

em movimento, é quem liga a chave, quem desencadeia as alterações 

necessárias para que o que estava inerte se ponha em acção, em actividade.” 

(Jacob, 2008: 22). 

No centro de convívio existe uma técnica superior de serviço social 

responsável pela ocupação do tempo livre dos idosos enquanto estes se 

encontram na instituição. Segundo a técnica, e através da minha presença no 

contexto institucional também foi possível constatá-lo, há a preocupação em 

saber quais os gostos, interesses e necessidades dos idosos de modo a que 

planos de atividades (anual e mensal) se adequem a estes. 

Em suma, 
 o que particularmente interessa nos processos de animação é gerar processos de 

participação, criando espaços para a comunicação dos grupos e das pessoas, 

tendo em vista estimular os diferentes colectivos a empreenderem processos de 

desenvolvimento social (resposta às suas necessidades num espaço, num tempo, 

situações determinadas…) e cultural, construindo a sua própria identidade 

colectiva, criando e participando nos diferentes projectos e atividades culturais 

(Trilla, 1988:256 cit in Rodrigo, 2013: 52).  
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CAPÍTULO III 

 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO	
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CAPÍTULO III- ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

Este ponto incidirá no modo como me posicionei no terreno. Assim, irei 

dar conta do posicionamento epistemológico e metodológico adotado no 

decorrer na minha intervenção. 

 
3.1. POSICIONAMENTO EPISTEMOLÓGICO  

Num primeiro momento, fazemos opções epistemológicas, sendo 

necessário fazer uma reflexão sobre os modos de conhecer, que têm inerentes 

uma epistemologia. Segundo Lalande (cit in Sousa Santos, 1989:19-20) 

“define-se epistemologia como «o estudo crítico dos princípios, hipóteses e 

resultados de diversas Ciências»”. No entanto, aquilo que denominamos de 

epistemologia poderá apenas ser a justificação de uma posição que tomamos 

no campo da ciência, dado que “a ciência, sobretudo a legitimidade da ciência 

e a utilização da ciência, são motivos permanentes de luta no mundo social e 

no próprio seio do mundo da ciência”(Bourdieu, 2004:17). 

Boaventura Sousa Santos faz referência a dois tipos de epistemologias, 

subjacentes ao que identifica como a ciência moderna e a ciência pós-

moderna, sendo este último aquele com o qual me identifico e de acordo com o 

qual me posicionei.  

No meu percurso de estágio procurei posicionar-me no paradigma pós-

moderno, pois considerei que os indivíduos com quem contactei pensam, 

refletem e têm ideias sobre o mundo e, deste modo, produzem significações 

sobre o que se passa. Isto é, os objetos não são considerados objetos, como 

na ciência moderna, mas sim, sujeitos que não se encontram estáticos 

esperando que sejam estudados, mas a pensar e produzir cultura. Neste 

sentido, a pessoa é vista como “autor e sujeito do mundo, no centro do 

conhecimento” (Sousa Santos,1987: 71-72). Este paradigma é caracterizado 

por apresentar “um maior dinamismo na forma de encarar a realidade, maior 

interactividade social, maior proximidade do real pela predominância da praxis, 

da participação e da reflexão critica (…)” (Stenhouse cit in Coutinho, et al, 

2009:357)  
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Em suma, as ações dos investigadores derivam da opção pelo 

paradigma, uma vez que o paradigma “(…)determina questões que podem ser 

formuladas e as que são excluídas, o pensável e o impensável (…)”(Bourdieu, 

2004:29).  

  3.2. POSICIONAMENTO METODOLÓGICO  

No terreno, é necessário confrontar a teoria com a prática, isto é 

confrontar os nossos conhecimentos adquiridos na formação académica com 

situações concretas do mundo profissional. Assim, é questionável como 

conciliar a teoria com a prática. Na verdade, não existe uma receita possível de 

ser utilizada sem que seja questionada, isto é, não existe um modo de agir que 

funcione de imediato. Assim, “a prática é sempre contextualizada” e, deste 

modo, “devemos definir técnicas a partir dos conhecimentos que a pesquisa 

produz” (Charlot, 2006:11).  

Todos os métodos são válidos e todas as análises são válidas desde 

que permitam uma aproximação ao maior número possível de dados.  

O momento da escolha das técnicas a utilizar no decorrer do processo 

de pesquisa é bastante importante, dado que a concretização dos objetivos 

depende da realização das técnicas (Aires, 2011).  

Ao longo do estágio curricular houve um esforço da minha parte no 

sentido de me aproximar a preocupações típicas da metodologia de 

investigação-ação-participativa (I.A.P.), ou seja, procurei na minha intervenção 

privilegiar a participação dos indivíduos em todo o processo (Lima, 2003). Esta 

metodologia serve-se, preferencialmente, de métodos qualitativos, isto é, que 

possuem um caráter mais subjetivo e “(…) estão mais preocupados com o 

processo social do que com a estrutura social; buscam visualizar o contexto e, 

se possível, ter uma integração empática com o processo objeto de estudo que 

implique melhor compreensão do fenómeno” (Neves, 1996: 2).  

“A investigação qualitativa em educação assume muitas formas e é 

conduzida em múltiplos contextos” (Bogdan & Biklen, 1994:16). Como 

investigadora qualitativa, neste período em que decorreu o estágio curricular, 

desloquei-me ao local de estudo uma vez que a informação obtém-se através 

do contacto direto dado que o “comportamento humano é significativamente 
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influenciado pelo contexto em que ocorre”, ou seja, na investigação qualitativa 

a fonte direta de dados é o ambiente natural (Bogdan & Biklen, 1994:16).  

Assim, para a recolha de dados recorri a técnicas como observação 

participante e não participante, às conversas informais e intencionais, à análise 

documental, bem como à realização de notas de terreno.  

Uma das técnicas mais representativas da investigação qualitativa é a 

observação participante. Esta “pratica-se no contexto da ocorrência, entre os 

actores que participam naturalmente na interacção e segue o processo normal 

da vida quotidiana” (Adler & Adler, cit in Aires, 2011:25). Por outro lado, a 

observação não-participante ocorre quando o investigador não manipula nem 

estimula os observados (Aires, 2011).  

No que se refere a análise documental, esta consiste na  

 
consulta de registos localmente produzidos e documentos pessoais (…) [que 

fornecem] informação complementar e, até certo ponto, pode esporadicamente 

substituir a observação directa e a conversa ou entrevista informal no 

fornecimento das descrições de actividades e, especialmente de depoimentos 

utilizáveis na caracterização (Costa cit in Silva & Pinto, 2003: 141).  

 

Por fim, foi importante que ao longo do estágio procedesse ao registo de 

ideias, estratégias, reflexões, isto é, ao registo das notas de terreno. Estas, 

cingem-se ao “relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e 

pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados (…)” (Bogdan & 

Biklen, 1994:150). As notas de terreno apresentam dois momentos distintos, 

num primeiro momento um registo mais descritivo onde a preocupação está 

centrada na descrição do local, das palavras das pessoas e observações, o 

mais detalhado possível e, num segundo momento, mais reflexivo, um relato 

mais pessoal onde dou conta das minhas ideias e preocupações (Bogdan & 

Biklen, 1994).  

Após a recolha de todo material, de forma a realizar o tratamento da 

informação, recorri à análise de conteúdo.  

A análise do conteúdo diz respeito a  
 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
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Apesar de o trabalho desenvolvido se centrar nos outros foi importante 

não me esquecer de me propor a mim própria como objeto de reflexão crítica, 

isto é, apresentar uma atitude de permanente reflexão acerca do meu papel, 

das opções e caminho que realizei e, deste modo, estar constantemente a 

questionar-me.  

Além do mencionado, foi essencial não me abstrair de outros aspetos 

importantes que puderam surgir e nos quais não tinha pensado anteriormente, 

não esquecendo o que pretendia estudar. 

Para terminar, considerei importante no início do estágio informar 

claramente as pessoas para que serviria o trabalho desenvolvido, o que iria 

fazer com os dados – designadamente acerca do modo como iriam ser 

utilizados e garantir às pessoas o anonimato, a confidencialidade. Do mesmo 

modo, tive em atenção, no decorrer do estágio curricular, de esclarecer que 

estava a realizar um estágio curricular e que ao fim de 340 horas iria embora 

da instituição. 
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CAPÍTULO IV 

 O PERCURSO DE ESTÁGIO	
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CAPITULO IV: O PERCURSO DE ESTÁGIO 
 
 

Neste ponto focar-me-ei, numa primeira fase, no processo de integração 

dando conta do modo como este aconteceu. Posteriormente, dedicar-me-ei ao 

relato do tempo de permanência na instituição, que engloba a explicação das 

atividades realizadas por mim no decorrer do estágio curricular.   
 

4.1. PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 
 

Iniciei o estágio curricular no dia 23 de setembro de 2015. Contudo, de 

forma a minimizar as consequências negativas que a introdução de um novo 

elemento pode trazer às rotinas da instituição, optei por realizar um pré-estágio 

que teve início a 27 de março de 2015 e terminou com o início do estágio 

curricular. O facto de ter realizado um pré-estágio revelou-se uma mais-valia no 

sentido em que me permitiu ir entrando nas rotinas da instituição e conhecer os 

idosos aos poucos, algo que, por vezes, o tempo de duração de um estágio 

não permite, pois torna-se reduzido para se criar uma relação com os sujeitos.  

 Assim, no processo de conhecimento dos idosos, tive de me dar a 

conhecer, apesar de alguns já me conhecerem foi necessário haver um 

esclarecimento, nomeadamente, explicar que estava a realizar um estágio, 

para que fim se destinava a informação recolhida e que este teria um início, 

mas também um fim e que nesse momento iria embora da instituição. 

 Numa fase inicial, adotei como estratégia a observação participante, 

com o intuito de perceber as rotinas diárias, contudo realizei também um 

exercício de dinâmica de grupo com o intuito de os ficar a conhecer melhor. 

No exercício de dinâmica de grupo referido, cada idoso partilhou 

informações/características sobre a profissão ou profissões que teve sem 

mencionar qual o nome da/as mesma/as. Por outro lado, os restantes 

participantes tentavam adivinhar a que profissão correspondiam as 

características fornecidas. 

A realização desta atividade permitiu obter informações não só em 

relação à profissão, mas também em relação ao nível de escolaridade, idade 

em que começaram a trabalhar e, de certo modo, perceber a situação 
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O tempo em que permaneci na instituição foi maioritariamente dedicado 

à festa de natal, uma vez que a mesma foi concebida por várias fases até 

chegar ao produto final.  

4.2.1. FESTA DE NATAL 

O período de estágio curricular coincidiu maioritariamente com o da 

organização da festa de Natal. Esta partiu da iniciativa da  catequese que este 

ano (2015) decidiu convidar a SANCRIS para participar, promovendo, deste 

modo, um encontro entre várias gerações.  

Primeiramente, conversámos (eu e a técnica superior de serviço social) 

com os idosos no sentido de explicar como surgiu a ideia de realizar uma festa 

de natal. Após este esclarecimento, procurou-se perceber o que gostariam de 

apresentar, sendo que de imediato revelaram interesse em realizar um teatro. 

Assim, nós explicámos que a ideia de realizar um teatro era concretizável, mas 

que o desejável era que realizássemos um trabalho em conjunto, ou seja, em 

conjunto escrevêssemos a peça de teatro.   

Uma vez que os idosos concordaram que a peça de natal fosse escrita 

pelos mesmos, proporcionaram-se vários momentos de conversa onde 

abordámos o natal de antigamente, o natal dos dias de hoje e o natal que 

gostariam de ter.  O Conto “Conto de Natal” de Charles Dickens que aborda o 

Natal do passado, presente e futuro serviu como inspirador, para mim e para a 

técnica, para abordar estes três “tipos” de natais. 

Face ao exposto, começámos por conversar acerca do natal de 

antigamente no sentido de valorizar a experiência de vida de cada um e 

proporcionar um momento de partilha. Assim, em relação ao natal de 

antigamente alguns dos idosos partilharam que trabalhavam na agricultura e os 

patrões davam uma cesta recheada de alimentos como por exemplo bacalhau, 

batatas, broa de trigo e vinho. Em casa, os seus pais estavam à espera que 

chegassem com a cesta para prepararem a ceia de natal com os alimentos que 

traziam. Além do bacalhau e das batatas cozidas, comiam também aletria, 

rabanadas, figos, migas doces e era preparada a roupa velha para comerem 

no dia 25; a partir da uma da manhã já havia para comer (NT,7). De forma a 

passar o tempo jogavam ao pião, rapa, cartas e bingo. Tal como hoje, havia 

também a missa do galo à meia-noite e seus pais levavam-nos à missa. No dia 
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25 de Dezembro, ao almoço, comiam farrapo velho, frango ou peru assado. 

Relativamente aos presentes, tinham de colocar um soco à beira do fogão, 

caso contrário não recebiam nada, aos que colocavam, nas suas palavras, o 

menino jesus deixava por exemplo uma maçã ou rebuçados. Além do natal 

fizeram também referência ao ano novo, partilhando que na passagem de ano 

comem bacalhau e pescada, passas e bebem champanhe 

Neste momento de partilha, os idosos também falaram nas Janeiras, 

algo que tem vindo a desaparecer. Partilharam que iam cantar as janeiras e o 

dinheiro que angariavam era repartido por todos os elementos do grupo.  A 

titulo de exemplo cantavam: 

 

Nós vimos aqui cantar 

Não vimos para aborrecer 

Se está alguém doente 

Faça o favor de dizer. 

 

Nos vimos aqui cantar 

Com o ramo de salsa crua 

Quando abre a sua janela 

Ilumina a sua rua ( NT, 7). 

 

      

Após conversarmos sobre o natal de antigamente, procurámos 

conversar sobre o natal dos dias de hoje. Assim, relativamente ao mesmo, foi 

possível ouvir discursos como “ Passo o Natal em casa com a minha família”; 

“Vou a casa dos meus parceiros”; “Vou a casa da minha Filha, considero-a 

como minha mãe”; “ Passo sozinha”; “Passo sozinho, como uma sopa e deito-

me” (NT,11). Transmitiram que em relação às prendas as ‘coisas’ estavam um 

pouco diferentes, as prendas encontram-se à beira do pinheirinho e à meia-

noite são abertas. 

“Através deste momento, foi possível perceber que há idosos que 

passam o natal rodeados pela família, família que habitualmente está presente 

e família que vem passar o natal. Apesar dos idosos que passam com a família 

partilharem que não conseguem reunir-se com os filhos todos como 



	 56	

desejavam, pelo facto de os mesmos residirem no estrangeiro, existem casos 

de idosos que passam o natal completamente sozinhos. Uns habitualmente já 

estão sozinhos e passam o natal da mesma forma, outros vivem na mesma 

casa que outros familiares e passam-no como se vivessem sós” (NT,11).  

Por fim, conversámos acerca do Natal que gostavam de ter. Os idosos 

centraram-se em desejar passar o natal com pessoas que já não estão 

presentes, apresentaram discursos como “Queria a minha companhia” (NT,16). 

Por outro lado, como já foi mencionado, alguns idosos não passam o natal com 

todos os filhos ou passam-no até mesmo sozinhos. Assim, transmitiram que 

queriam “juntar a família toda”; “um natal alegre com muita festa”; “Se os meus 

filhos se dessem bem comigo juntava-os todos” (NT,16).  

Uma vez realizados vários momentos onde pudemos recolher 

informações acerca do natal de antigamente, o natal dos dias de hoje e o natal 

que gostavam de ter, eu e a técnica, num trabalho em conjunto, escrevemos 

uma peça de natal. Optámos por focar a nossa atenção no natal de 

antigamente, não só porque foi aquele sobre o qual os idosos transmitiram 

mais informações, mas também porque é uma festa e é suposto retratar algo 

alegre e, além disso, uma vez que é realizada entre gerações consideramos 

importante valorizar a experiência de vida e retratar às crianças um natal 

diferente do que as mesmas têm agora. 

De forma a evitar más interpretações e, consequentemente, a peça de 

teatro não correspondesse exatamente ao natal de antigamente dos idosos da 

SANCRIS, optámos por ler a história aos idosos e verificar se tínhamos 

entendido bem. Os idosos disseram que o teatro estava bem, que correspondia 

ao que era antigamente, no entanto fizeram referência a determinadas 

tradições que ocorriam antigamente e não estavam descritas na peça de 

teatro. Face ao exposto, foi-lhes explicado que havia um limite de tempo para 

apresentação e, deste modo, não nos era possível apresentar tudo o que 

desejávamos. 

A peça de natal estava escrita, no entanto era necessário proceder à 

atribuição das personagens. Assim, conversámos com os idosos com o intuito 

de perceber quais os que gostariam de ter um papel mais ativo. Em relação 

aos que optaram por não falar, nós transmitimos que gostávamos de ter todos 



	 57	

em palco e que assim procuraríamos uma forma de os integrar mesmo não 

falando, com o que concordaram.    

Depois destes passos todos realizados, reuníamos as condições 

necessárias para dar início aos ensaios. Num primeiro momento, os ensaios 

consistiram em apenas ler a peça de teatro no sentido de as pessoas se 

apropriarem das suas falas, seguindo-se ensaios com movimentos.  

O grande dia chegou e tudo correu como o esperado, no entanto 

consideramos importante que todo este processo não poderia terminar de outra 

forma que não fosse uma avaliação por parte dos idosos. Assim, no sentido de 

dar por terminada esta atividade e de perceber a opinião em relação à mesma 

decidimos projetar um vídeo da apresentação da peça de teatro e questionar o 

que achavam. Após a visualização do vídeo foi possível obter os seguintes 

discursos: 

-“Gostei muito de me ver, estou muito orgulhosa de mim própria”; 

-“Está muito bonito”; 

-“Fazer é uma coisa, mas ver é outra, está muito bom”; 

-“ Nos ensaios não saiu tão bem”;  

-“É pena as pessoas não verem e não apreciarem o que estamos aqui a 

fazer” ( NT,42). 

 
Refletindo nesta atividade enquanto processo, e de um modo geral, os 

idosos participaram, no entanto, a partilha foi diminuindo desde o natal do 

passado, o natal do presente e o natal que gostavam de ter. Esta situação, 

pelo que me foi possível perceber através da observação participante e das 

conversas que estabeleci com os vários idosos, poder-se-á dever ao facto de 

vários idosos estarem sozinhos e mesmo aqueles que partilham casa com os 

filhos é como se vivessem sozinhos. Assim, no natal do passado foi onde a 

partilha foi maior porque era uma altura em que se reuniam com muitas 

pessoas e, de acordo com o que partilharam, eram muito, ou pelo menos mais, 

felizes. 

Por fim, através dos discursos mencionados na avaliação da atividade, 

em especial o último, leva-me a entender que os próprios idosos têm 

consciência dos mitos em torno desta faixa etária. Por outro lado, através dos 

discursos podemos considerar que esta atividade teve sucesso e que é algo a 
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repetir uma vez que os idosos gostaram, sentiram-se valorizados e de certo 

modo com a autoestima mais elevada 
 

Além desta atividade que implicou a participação de todos os idosos da 

SANCRIS, foram ainda realizadas outras, no sentido de valorizar a experiência 

de vida de cada um, proporcionar momentos de partilha e facilitar a 

planificação de algumas atividades. Assim, as atividades desenvolveram-se em 

torno de diferentes temáticas, nomeadamente: S. Martinho, os namoros de 

antigamente, desejos para o ano 2016 e o carnaval.  A decisão de abordar 

estas temáticas derivou do aproximar da data festiva ou de conversas 

estabelecidas com os idosos. 

 
 
 
 
4.2.2.S. MARTINHO 

O S. Martinho estava-se a aproximar e no sentido de implicar os idosos 

na atividade que se iria realizar e, valorizando uma vez mais a experiência de 

vida dos idosos, decidimos (eu e a Técnica Superior de Serviço Social) 

conversar com os mesmos acerca de como era o S. Martinho de antigamente. 
 

“Através da conversa estabelecida foi possível perceber que o dia de S. 

Martinho não era um dia muito marcante na vida dos idosos. Partilharam que 

era um dia como outro qualquer, um dia de trabalho, um dia em que para 

alguns ao final do dia comiam as castanhas assadas num panelo (panela com 

buracos no fundo) numa fogueira, mas houve idosos que disseram que nem 

Figura 3: Festa de Natal 
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castanhas comiam. Alguns partilharam que os lavradores onde os pais 

trabalhavam davam castanhas. Aqueles que tinham muitos castanheiros 

trocavam as castanhas por milho. Além das castanhas, iam à adega provar 

um bom vinho.”(NT, 15). 

 

No que diz respeito ao dia de S. Martinho foi possível perceber que os 

idosos quando eram mais novos não davam grande importância a esse dia, 

que talvez agora até seja mais marcado.  

Pretendíamos com esta conversa perceber como era o S. Martinho de 

antigamente no sentido de aproximar o S. Martinho deste ano, realizado na 

instituição, ao que estavam habituados. Geralmente, no dia de S. Martinho na 

instituição as castanhas são assadas numa padaria e, posteriormente, 

entregues na instituição. Este ano, de forma a ir ao encontro da experiência de 

vida dos idosos, pensámos em assar as castanhas na instituição. Assim, 

questionámos os idosos como se fazia a fogueira que tinham falado 

anteriormente. Para meu espanto, os idosos decidiram não assar as castanhas 

na instituição justificando tal escolha dizendo que íamos ter trabalho e era 

melhor não assar na instituição. 

 Confesso que preferia assá-las na instituição uma vez que penso que o 

convívio seria outro e poderíamos recordar algo que agora já não fazem, no 

entanto foi respeitada a decisão dos idosos. Contudo, o dia não foi passado 

apenas a comer castanhas. 
 

“A festa de S. Martinho teve início com um jogo de provérbios. Para a realização 

do mesmo foi distribuído a todos os idosos e voluntários uma parte de um 

provérbio e, posteriormente, tiveram de procurar a outra pessoa que tinha a parte 

que completava. Uma vez que há idosos que não sabem ler, os provérbios 

estavam escritos em diferentes cores podendo, deste modo, as pessoas que não 

sabem ler procurar pela cor. Após todos terem encontrado o seu ”par” procedemos 

à leitura de todos a ver se estavam todos corretos. De seguida, foi solicitado que 

quatro idosos se voluntariassem para ler. Assim, leu-se quatro adivinhas e os 

restantes adivinhavam o que era. Posto isto, colocou-se música e houve um 

momento de dança e cantares enquanto se preparava as coisas para o lanche” ( 

NT, 22). 
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Dado que era dia de festa o pão com queijo fiambre ou misto 

acompanhado pelo chá, meia de leite ou cevada foi trocado por sumos, água, 

bicos de pato, rabanadas, bolachas, waffles acompanhadas com doce ou 

chocolate e, claro, como não podia faltar, as castanhas. No lugar de cada um 

estava um cartão com uma quadra alusiva ao dia de S. Martinho que os 

mesmos podiam levar como recordação deste dia. (NT,22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

4.2.3. OS NAMOROS DE ANTIGAMENTE 
 

No que concerne à atividade referente aos namoros de antigamente, 

esta dividiu-se em duas partes. Numa primeira parte assistiu-se ao filme 

“Cartas para Julieta”, seguindo-se na segunda parte uma partilha entre todos 

acerca de como eram os namoros antigamente.  
 

“O filme “cartas para Julieta” retrata a história de um casal, Sofi que é escritora e 

Victor que irá abrir um restaurante, que decidem realizar uma pré-lua de mel em 

Itália. Chegando ao local Victor está mais concentrado em obter novos contactos 

uteis para o restaurante do que propriamente em estar com a sua noiva. Assim, 

Sofi resolve ir passear e descobrir novos lugares, até que chega a uma casa 

chamada a ”Casa de Julieta”. Nesse momento ela depara-se com várias mulheres 

a escrever cartas e as colar na parede, sendo que posteriormente observa que 

uma mulher vem e recolhe as cartas todas para uma cesta. Sofi segue-a e 

percebe que existe um grupo de mulheres, as secretárias de Julieta, que 

respondem a todas as cartas sem exceção. Sofi, num dia a recolher as cartas com 

uma secretária de Julieta, descobre uma carta escondida num buraco na parede 

Figura 4: S. Martinho 
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escrita a cerca de 50 anos. Sofi responde à carta e a pessoa que a tinha escrito 

vem ao seu encontro juntamente com o neto. Na carta há referência a um 

Lourenço e decidem ir procurá-lo, só que na região existem várias pessoas com o 

mesmo nome. Assim, andaram durante algum tempo a encontrarem-se com 

pessoas até encontrarem a pessoa certa. Por fim, este casal acaba por se casar e 

Sofi no fim fica com o neto” (NT, 27).  

 

 Ao longo da visualização do filme, apenas me apercebi de três/quatro 

pessoas o estarem a ver, as restantes jogaram cartas. Durante esta atividade, 

foi ainda possível constatar a necessidade que os idosos têm de conversar uns 

com os outros, uma vez que entenderam, erradamente, que como estava a 

decorrer o filme não podiam falar apresentando discursos como “se for para 

estar calada estou em casa”( NT, 27). 

 Os idosos encontram-se todos na mesma sala quando se realiza uma 

atividade, consequentemente leva a que os idosos que não são tão 

participativos acabam por participarem pelo facto de observar os restantes 

idosos a participarem. Assim, nesta atividade pretendia verificar quem 

realmente queria participar na mesma, e dei liberdade para que os que não 

quisessem ver o filme ocupassem o tempo da forma que entendessem. Assim, 

pude constatar que a participação foi muito reduzida, assumindo como 

participação assistir ao filme. 

Face ao exposto, conversei com a técnica sobre o sucedido, tendo a 

mesma me explicado que apesar de eu pretender uma participação verdadeira 

há idosos que necessitam de ser estimulados e, por outro lado, a pouca 

adesão poder-se-ia dever ao facto de não terem entendido o pretendido.  

Esta primeira parte da atividade permitiu-me refletir sobre vários 

assuntos nomeadamente: não viram o filme porque não quiseram, não estão 

habituados, dei liberdade demasiada para fazerem o que entendessem, não 

entenderam o pretendido? 

Apesar de ter ficado um pouco desanimada com o sucedido não poderia 

cruzar os braços, na vida profissional nem sempre tudo corre como planeamos. 

Na segunda parte da atividade, onde era suposto conversarmos sobre o 

filme e sobre os namoros de antigamente, não dei tanta liberdade para ocupar 

o tempo como entendessem.  
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A realização desta atividade destacou a importância de encontros 

intergeracionais, dado que os mesmos permitem a partilha de 

conhecimentos entre as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas e 

desconstruir algumas ideias erradas que possam existir. A título de 

exemplo, tinha eu a ideia de que antigamente havia dias fixos para 

namorarem e que casavam bastante cedo. No entanto, neste grupo, essan 

minha convicção estava completamente errada. Contaram-me os idosos 

que havia sim dias de namoro, sendo eles à terça-feira, quinta-feira e 

domingo, no entanto este grupo partilhou que estavam com o namorado/a 

todos os bocadinhos que podiam.  
 
“Questionei onde é que se costumavam encontrar ao que alguns me disseram que 

o namorado as ia buscar ao trabalho, outros era à janela, à porta de casa, na 

garagem. Contudo, em alguns casos uma irmã ou irmão iam, a mando dos pais, 

para tomarem conta. 

Relativamente, ao casamento disseram-me que não pediam aos pais para casar, 

que eles é que decidiam e as idades variam entre os 18 e os 36 anos. Em relação 

ao casamento houve a partilha de uma pessoa que disse que casou por 

procuração, o marido não se encontrava em território nacional e a mesma casou 

cá sem o marido e o marido passou esse dia a trabalhar” ( NT, 28).   

 

Para terminar, esta atividade foi de extrema importância para a minha 

formação profissional. Por um lado, permitiu-me lidar com uma situação (a 

pouca adesão dos idosos) que poderei ter de enfrentar futuramente como 

profissional e terei de procurar soluções para a mesma, por outro lado, 

salientou a importância de encontros intergeracionais, uma vez que, tal como 

eu tinha uma ideia errada acerca dos namoros de antigamente, outras pessoas 

poderão ter em relação a outros assunto, revelando-se assim estes idosos uma 

fonte de conhecimento essencial.  
 

4.2.4. DESEJOS 2016 

Uma vez que se procurou implicar os idosos nas diversas atividades, 

decidi no início do ano de 2016 realizar uma atividade que consistia em cada 

idoso escrever num quadro um desejo que gostariam que se realizasse na 
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instituição durante o presente ano. Após escreverem procedeu-se ao registo 

fotográfico de cada desejo e qual o idoso que o tinha escrito. 

“A presente atividade teve como objetivo permitir que as atividades que 

ocorrerem durante o ano de 2016 se direcionem para os desejos dos idosos da 

SANCRIS” (NT, 44). 

No que diz respeito aos desejos, os idosos, no geral, desejaram saúde, 

contudo, houve também a manifestação de desejos direcionados para a 

instituição como: 
 

“Desejava aumentos (Obras) para estarmos mais pessoas para conviver mais 

juntos com muita saúde e divertirmo-nos com muitas atividades”; 

“Aumento do edifício para pernoitar, mais aulas de canto para que se pudesse 

fazer um coro especial”; 

“Gostava que houvesse mobiliário todo igual (sofás)”; 

“Eu gostava que no ano de 2016 tivéssemos mais um transporte para darmos 

mais passeios” 

“Gostava que houvesse mais festas (Natal), fazer picnic”; 

“Gostava de dar um passeio à beira-mar”; 

“Gostava de ter uns sofás novos, ter um bom ambiente e darmo-nos todos bem”; 

“Obras na SANCRIS, um quarto para dormir cá, continuar a fazer quadros para 

vender”;   

“Desejo que a SANCRIS cresça muito, que apareça uma pessoa rica que ajude, 

se eu pudesse era eu que ajudava”; 

“Muito respeito e educação uns para os outros”; 

“Desejo que venham todos todos os dias”; 

“Mais entradas e muito menos saídas”; 

“Proporcionar sorrisos” (NT, 44). 

 

Tendo em conta os desejos mencionados, é possível verificar que na 

sua maioria os desejos envolvem recursos económicos, como mobiliário novo, 

mais um transporte e obras, o que neste momento, apesar de serem desejos 

da própria instituição, se torna difícil de alcançar todos durante este ano de 

2016. Contudo, desejos, como por exemplo, mais festas e fazer um picnic 

poderão estar ao alcance de se realizar.  

Uma vez registados fotograficamente os desejos, foi realizado um vídeo 

com os mesmos e, posteriormente, este foi apresentado aos idosos. 

“Pretendia-se através da visualização do mesmo ter uma visão geral dos 
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desejos e, além disso, os idosos gostam muito de fotografia e de ver os 

trabalhos que fazem” (NT, 45).  

A apresentação deste vídeo tornou-se ainda mais importante pelo facto 

de a presidente da instituição estar presente e assistir ao vídeo.  Considero 

importante a presidente da instituição ter conhecimento dos desejos e vontades 

dos idosos, uma vez que a concretização de alguns passa pela aprovação da 

mesma.  

Para terminar, a realização desta atividade foi uma mais-valia no sentido 

em que permitiu perceber o que as pessoas que frequentam a SANCRIS 

consideram que está em falta na instituição. Além disso, como já mencionado 

anteriormente, esta atividade será um instrumento auxiliador no planeamento 

de atividades, sendo que permitirá ajustar as mesmas aos interesses dos 

idosos. 

Com a realização desta atividade pretendia-se, ainda, que a mesma, no 

final do ano de 2016, possa servir de suporte de reflexão acerca do trabalho 

desenvolvido na SANCRIS durante este ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

4.2.5. CARNAVAL 
 

À semelhança de atividades anteriores, uma vez que se aproximava o 

Carnaval, foi realizada uma atividade com o intuito de recolher memórias sobre 

o Carnaval de antigamente e, a partir dessa recolha, planear a atividade de 

Carnaval. 

Assim, a mesma teve início com a leitura de uma parte de provérbios e 

os idosos completavam a parte que faltava, sendo os seguintes os provérbios:   

Figura	5:	Atividade-	Desejos	2016	
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Nesta atividade, não só os idosos puderam relembrar memórias acerca 

do carnaval, mas eu também e de facto algo que agora pouco se vê é pessoas 

percorrerem as ruas disfarçados. Assim, uma vez mais, destaco a pertinência 

deste momento, não só se valoriza a experiência de vida de cada uma, como 

também se podem resgatar tradições que se estão a perder.  

Após este momento de recolha de memórias era necessário pensar o 

que poderíamos retirar do mesmo no sentido de planear a atividade de 

carnaval. É um facto que agora poucas são as pessoas que percorrem as ruas 

disfarçados, no entanto, tendo em conta a mobilidade reduzida de alguns 

idosos era difícil resgatar essa tradição, mesmo que fosse sentido como 

pertinente. Face ao exposto, pensou-se em pintar umas máscaras e com as 

mesmas passar uma tarde bem animada.     

“Ao longo da pintura das máscaras foi possível ouvir discursos como “Eu 

nunca fiz isto na minha vida”, “ eu não tenho jeito nenhum para pintar”, “aqui 

nós fazemos coisas que nunca fizemos” ( NT, 55).  Apesar de que, quando 

pintavam as máscaras, alguns idosos desvalorizarem as suas capacidades 

dizendo que não pintavam bem, todos, de um modo geral, mostraram 

admiração pelo seu trabalho, houve até um idoso que foi a uma cabeleireira 

pedir cabelo de alguém para fazer o da máscara.  

Chegado o dia de Carnaval na SANCRIS, cada um colocou a sua 

máscara que tinha sido pintada na semana anterior, e ao som de música 

dançaram toda a tarde, algo que os mesmos gostam muito. Por fim, o dia 

terminou com um lanche diferente do que é habitual. 

Para terminar, esta atividade, tal como outras já referidas, foi realizada 

por fases, sendo que numa primeira fase procedeu-se ao planeamento da 

mesma, seguindo-se a elaboração dos materiais necessários para a realização 

e terminando com a data festiva em causa. Com a realização desta atividade 

foi possível apelar à criatividade de cada um, promover o desenvolvimento 

cognitivo, mas também o desenvolvimento motor, uma vez que foi possível 

verificar alguma dificuldade a nível de movimentos das mãos que este tipo de 

atividade permite exercitar. 
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Para concluir, uma das qualidades de um profissional é a capacidade de 

tomar consciência dos seus erros e dos aspetos que necessitam de serem 

melhorados. Assim, ao longo deste processo de estágio considero que um dos 

aspetos que não foi tão bem conseguido da minha parte diz respeito à 

avaliação das atividades. Penso que este processo se tornaria mais rico caso 

tivesse proporcionado mais momentos de avaliação como por exemplo o 

realizado na atividade de natal. Face ao exposto este é um aspeto que terei de 

ter em atenção futuramente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Atividade de Carnaval 
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CAPÍTULO V 

PENSAR NA ANIMAÇÃO ENQUANTO INTERVENÇÃO E NO PAPEL 
DO ANIMADOR	
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Capítulo V: PENSAR NA ANIMAÇÃO ENQUANTO 
INTERVENÇÃO E NO PAPEL DO ANIMADOR 
 
 

 O presente documento dá conta de todo o processo de estágio, 

desenvolvido na SANCRIS- Associação de Solidariedade Social de Santa 

Cristina de Malta, mais especificamente na resposta social de centro de 

convívio. Assim, as reflexões apresentadas derivam das perspetivas 

construídas ao longo deste percurso acerca do trabalho de animação 

desenvolvido por um trabalhador social numa instituição deste género. 

Como já mencionado neste documento, o fenómeno do envelhecimento 

tem vindo a ganhar visibilidade ao longo do último século, estando Portugal a 

tornar-se um país cada vez mais envelhecido (Cancela,2007). Face ao 

exposto, em Portugal, a preocupação com políticas sociais direcionadas para a 

terceira idade, como o centro de convívio no qual realizei o estágio, começou a 

ter destaque na década de 70 (Vaz, Silva & Sousa, 2003). 

O envelhecimento é um processo natural pelo qual todas as pessoas 

passam, variando de pessoa para pessoa, consoante os contextos em que 

este se desenvolve (Almeida, 2008 & Cancela, 2007). Contudo, a velhice é 

uma fase receada pelos que ainda não chegaram lá e uma fase mal vivida 

pelos que já nela se encontram. 

Apesar de, atualmente, aos 65 anos o individuo não entrar 

necessariamente na reforma, considera-se o mesmo como idoso pelo facto de 

esta idade ter marcado durante bastante tempo a entrada na reforma, 

passando assim os sujeitos para uma fase de inatividade protegida e 

indemnizada (Guillemard, 2007, cit in Martins, 2012). Segundo Erikson (1986, 

cit in Martins, 2012), a reforma era vista como um período de descanso dos 

idosos, onde estes passariam a usufruir de uma nova fase da vida, de novas 

experiências e descobertas, após um período longo de trabalho. Segundo 

Fonseca (2011), a reforma desencadeia a perda de vários papéis sociais, como 

por exemplo o de trabalhador e o indivíduo ao perder este papel acaba por ver 

afetar de forma negativa o desempenho de outros papéis e a própria identidade 

pessoal (Fonseca, 2011)  

Deste modo, a Animação Sociocultural  
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no campo da terceira idade surge em resposta a uma ausência ou diminuição da 

sua actividade e das suas relações sociais. Para preencher esse vazio, a 

animação sociocultural trata de favorecer a emergência de uma vida centrada à 

volta do individuo ou do grupo. (Elizasu cit in Lopes, 2008:329) 

 

A Animação é uma estratégia a que cada vez mais recorrem as 

estruturas formais de apoio à terceira idade, tal como  no contexto de centro de 

convívio no qual realizei o estágio curricular, como forma de “(...)  estabilizar ou 

retardar as consequências desagradáveis do envelhecimento; (…) promover as 

relações pessoais e entre as gerações (…) [e] prevenir situações de 

dependência e promover a autonomia” (Instituto da Segurança Social, I.P., 

2011:6). 

Segundo Midwinter (1992 cit in Osório & Pinto, 2007:281) “a melhor 

maneira de encarar a terceira idade do ponto de vista da educação é através 

dos tempos livres”. Assim, a animação sociocultural surge em resposta à 

ausência ou diminuição de atividade e das relações sociais.  

É um facto que a animação deriva do tempo livre das pessoas, da 

ausência de atividade por parte das mesmas, no entanto é necessário pensar 

de que modo esse tempo livre é ocupado. A SANCRIS elabora um plano de 

atividades anual que se divide em torno de diferentes áreas, nomeadamente: 

Promoção da Saúde, Educação-Formação, Promoção da Cidadania, 

Atividades ocupacionais, Lazer,  Atendimento psico-social e divulgação, indo 

ao encontro, de certo modo, também, dos objetivos de um centro de convívio.   

O motivo da escolha das áreas mencionadas deve-se aos objetivos que a 

Segurança Social define para um Centro de Convívio, ou seja, uma 

preocupação com as questões relacionadas com a saúde, o bem-estar e o 

convívio. 

As áreas supracitadas contemplam atividades de animação física ou 

motora, animação cognitiva, animação através da comunicação, animação 

associada ao desenvolvimento pessoal e social, animação artística, animação 

comunitária e animação lúdica. A título de exemplo, no que diz respeito a 

animação física, os utentes da SANCRIS poderão usufruir de sessões de 

ginástica que se “realiza todas as semanas de janeiro a dezembro(...), às 

terças-feiras e às sextas-feiras no período da tarde” (Plano de Atividades, 
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2015:5). As sessões ocorrem “entre as 14h:30 até às 15h:30, no decorrer da 

mesma observei que a professora realizou exercícios em pé, sentados, com 

bolas, entre outras coisas, acompanhados sempre de música” (NT, 3). No que 

diz respeito à animação cognitiva, deparei-me quer com situações 

intencionalmente organizadas para a estimulação cognitiva, quer com 

situações que fazendo parte da rotina quotidiana no funcionamento são 

também potencialmente promotoras de estimulação de diversas funções 

cognitivas, mesmo que essa não seja a sua intencionalidade primeira. Neste 

segundo caso podem inscrever-se os jogos, como o dominó e os jogos de 

cartas, mas também as situações de interacção entre os idosos: foi-me 

“possível observar alguns idosos a jogar cartas e dominó e ainda outras a 

conversar e a ver televisão” (NT,1); “um jogo de memória. Era suposto cada 

jogador ir virando duas cartas de cada vez até encontrarem duas figuras iguais” 

(NT,8); 

Mas, como já referido, nas atividades programadas também se 

introduziu intencionalmente a preocupação de estimular funções cognitivas, 

como a atenção e a memória: “realizei um exercício de dinâmica de grupo onde 

cada idoso partilhou informações/características sobre a profissão ou 

profissões que teve sem mencionar qual o nome da/s mesma/s. Por outro lado, 

os restantes participantes deviam tentar adivinhar a qual profissão 

correspondiam as características fornecidas” (NT, 19); “A festa de S. Martinho 

teve início com um jogo de provérbios. Para a realização do mesmo foi 

distribuído a todos os idosos e voluntários uma parte de provérbio e, 

posteriormente, tiveram de procurar a outra pessoa que tinha a parte que 

completava. Uma vez que há idosos que não sabem ler, os provérbios estavam 

escritos em diferentes cores podendo, deste modo, as pessoas que não sabem 

ler procurar pela cor (...)” (NT,22).  

Face ao exposto, questiono-me se estas atividades mencionadas, que 

se encontram definidas pela técnica e/ou explicitas no plano de atividades, 

como sendo de animação física e animação cognitiva, não poderão ser 

classificadas como atividades de animação lúdica ou, por exemplo, de 

animação associadas ao desenvolvimento pessoal e social?  

Esta é uma das questões com a qual ainda me debato: porquê definir 

uma atividade como sendo de animação física e não como sendo de animação 
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lúdica quando estas por vezes se conjugam numa só atividade? É uma 

questão para a qual não tenho uma resposta definida, no entanto, pela pouca 

experiência que possuo considero que nós, trabalhadores sociais, tendemos a 

classificar uma atividade tendo em conta o nosso objetivo quando a 

planeamos. 

Numa instituição como a SANCRIS podemos ter definido o plano de 

atividades, no entanto é necessário pensar com que lógica este é 

implementado. A animação sociocultural, como já mencionado neste 

documento, poderá assumir diferentes representações enquanto intervenção 

junto desta população, isto é, poderá ser implementada assumindo-se 

tendencialmente o modelo consumista ou o modelo abstrato (Gillet, 1995 cit in 

Rodrigo, 2013). 

Ao longo do processo de estágio foi possível constatar que a lógica de 

animação a que a atividade da SANCRIS se aproxima tem subjacente a lógica 

do modelo abstrato, uma vez que apela à participação dos indivíduos, 

considerando-os como seres com capacidades e  com bastante saberes para 

partilhar, e entendendo as atividades de animação como espaços de agência 

dos sujeitos e de promoção dos laços sociais entre si e na relação outros 

significativos. Mas esta lógica nem sempre é aquela que acaba por prevalecer 

na concretização das situações. A título de exemplo, no S. Martinho procurou-

se envolver os idosos no modo como assar as castanhas no S. Martinho: “(...) 

conversou-se com os idosos explicando-lhes que, normalmente, as castanhas 

iam para o padeiro que fornece o pão para ser assadas, mas que gostávamos 

de neste ano fazer algo diferente e assar as castanhas na instituição. Contudo, 

ao contrário do que eu esperava os idosos disseram que era melhor ir para o 

padeiro para não dar tanto trabalho, nem sujar” (NT, 16). Ou seja, embora, 

como animadora, tivesse pensado que esta situação seria uma oportunidade 

de valorização dos saberes dos idosos e de valorização das suas memórias e 

experiências, envolvendo-os ativamente na condução da atividade, esta 

assentou num pressuposto equivocado: a de que esta festividade tinha um 

significado importante e transversal ao grupo de idosos. Uma vez que tal se 

revelou não ser necessariamente assim, a atividade acabou por se concretizar 

mais como uma situação de animação consumista. 
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 Em contraponto, na festa de Natal procurou-se que os idosos tivessem 

um papel ativo desde o planeamento da mesma e todo o processo acabou por 

os envolver mais intensamente, e de permitir o estabelecimento de relações 

com outros grupos grupos e com a comunidade mais vasta, constituindo assim 

mais do que uma simples “atividade”.  Assim, “(...) de forma a dar início à 

preparação da mesma conversou-se com os idosos acerca de como era o natal 

quando eram mais novos”. A peça de natal foi construída por mim e pela 

técnica tendo por base as informações recolhidas junto dos idosos, no entanto 

como a informação era vasta poderíamos não ter entendido corretamente. 

Assim, optámos por (…) “conversar com os idosos acerca do teatro, a história 

foi lida e depois questionámos se correspondiam ao que era antigamente ou se 

não tínhamos entendido bem” (NT,29). Posteriormente, à apresentação da 

peça de teatro na festa de natal, aberta à comunidade e partilhada com as 

crianças da catequese, apresentámos um vídeo da mesma sendo que “após a 

visualização dos vídeos questionámos o que acharam em especial da atuação 

da SANCRIS (...)” (NT,29). 

Assim, como já mencionado, este tipo de animação 

(…) é um processo que visa a consciencialização participante e criadora das 

populações. É um método de intervenção destinado a estimular as pessoas e os 

grupos no sentido do autodesenvolvimento e da mobilização das faculdades que 

permitam resoluções criativas para alguns dos seus problemas coletivos. É a 

aquisição de capacidade necessária para que as comunidades, sejam elas 

próprias, agentes de mudança e de criatividade cultural. (Garcia, 1976 cit. in 

Lopes, 2008 :144). 

 

 

A animação desenvolvida na SANCRIS assume os sujeitos como 

participantes ativos na construção, implementação e avaliação das atividades. 

Apesar de esta postura ser assumida pela técnica na generalidade das 

atividades, considero que a atividade desenvolvida pelas voluntárias - o coro 

da SANCRIS - poderia procurar implicar mais a população idosa. A título de 

exemplo, que me foi possível presenciar “(...) na atividade do coro houve a 

introdução de uma música o que inicialmente causou alguma confusão para os 

idosos pelo facto de estarem a acertar a letra da música”. Durante o acerto da 
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letra da música pude observar que a conversa se cingiu apenas às voluntárias. 

Assim, “(...) destaco a necessidade de a atividade do coro englobar mais os 

idosos. Apesar de ser uma atividade que, pelo que me tenho apercebido, os 

idosos gostam muito, penso que a discussão acerca da letra da música nova 

poderia ter sido aberta aos idosos e ouvir-se a opinião dos mesmos. Além 

disso, pelo que me foi possível aperceber até ao momento, não há grande 

participação dos idosos na escolha das músicas, penso que poder-se-ia 

dedicar um dia da atividade do coro não a cantar, mas a realizar uma recolha 

de músicas antigas que os idosos conhecem ou músicas que gostavam de 

cantar” (NT,17). 

O animador é fundamental para o cumprimento dos objetivos 

supracitados, sendo da sua responsabilidade o desenvolvimento de atividades 

que tenham em conta os interesses e necessidades dos idosos, atendendo às 

particularidades de cada um (Jacob, 2008). A SANCRIS assume-se nesta 

lógica dado que pretende que as atividades desenvolvidas tenham como 

objetivo “(...) aumentar a autoestima e o bem-estar dos utentes, retardar, dentro 

do possível, os seus processos de envelhecimento; proporcionar momentos de 

participação ativa, distração e boa disposição, aliados ao convívio salutar e 

diversificado, em idades e experiencias. [estas ]”deverão incluir os vários 

gostos e necessidades de todos e de cada um (...)” (Plano de Ação/ 

Estratégico e Orçamento Previsional, 2015).  

Na animação, para além do planeamento e realização das atividades é 

necessário pensar de que modo estas são posteriormente avaliadas. Na 

SANCRIS, “na primeira quinzena do mês de Janeiro é elaborado um relatório 

de avaliação a fim de se identificar as potencialidades e fragilidades nas 

atividades desenvolvidas. A elaboração deste documento tem como finalidade 

prestar um serviço de qualidade, o mesmo é, posteriormente, apresentado à 

direção da instituição”, além disso é realizada uma avaliação após cada 

atividade (NT, 5). Contudo, pensando na avaliação das atividades, no decorrer 

no estágio curricular não assisti em nenhum momento à avaliação de uma 

atividade, dito de outra forma, não presenciei nenhum momento, digamos, 

formal, mas sim momentos de avaliação na base de conversas informais. A 

questão da avaliação das atividades de animação é algo que me causa uma 

certa angústia pelo facto de até ao momento ainda não me ter sido possível 



	 77	

encontrar uma forma entendida por mim como a desejável a implementar. 

Assumindo esta intervenção de máxima importância junto da população 

idosa, é necessário o profissional dotar-se de várias características 

nomeadamente, mediador, técnico de relação e especialista de mãos vazias.  

Na qualidade de mediador, cabe-lhe escutar e estar atento, criando 

situações de encontro e de proximidade propícias à emergência das respostas 

pessoais por parte dos educandos, tendo também a responsabilidade de 

procurar renovar ou manter redes de apoio, daí a importância de uma equipa 

multidisciplinar (Baptista & Carvalho, 2004). Enquanto mediador é da sua 

responsabilidade “não só procurar consolidar e renovar as redes já existentes 

na comunidade, como também ajudar a inventar redes novas criando espaços 

de pertença e referência afetiva” (Baptista e Carvalho, 2004: 93). 

   No caso específico da SANCRIS, o animador poderá assumir-se como 

mediador em diferentes vertentes. Este será mediador na planificação e 

realização das atividades dado que terá de gerir e mediar as características, 

necessidades e gosto de cada um.  A título de exemplo, no São Martinho 

realizou-se uma atividade onde foi distribuído por cada utente uma parte de um 

provérbio, sendo o objetivo encontrar a segunda parte do mesmo. No entanto, 

na SANCRIS há utentes que não sabem ler nem escrever sendo assim 

necessário adaptar as atividades às características destes. Assim, de modo a 

permitir a participação de todos, os provérbios estavam escritos em papéis de 

cores diferentes, podendo deste modo os utentes que não sabem ler nem 

escrever encontrá-los através da identificação de uma cor igual.  Para além 

desta atividade poderemos ter como exemplo a peça de teatro apresentada na 

festa de Natal. A mesma foi escrita num trabalho em conjunto com os idosos, 

sendo necessário o animador gerir e mediar os diferentes gostos. 

 Para além da mediação apresentada, o profissional terá também de 

mediar as relações entre os próprios idosos. No que diz respeito à relação  

idoso-idoso, de um modo geral, esta não demonstrou a presença de conflitos. 

No decorrer do estágio, “após a chegada presenciei que um dos idosos, todos 

os dias de manhã, dá os bons dias aos restantes idosos de uma forma 

“diferente“. O cumprimento do mesmo consiste em colocar-se no centro da sala 

frente a frente com outro idoso, de seguida dá quatro passos e termina com um 

abraço. Este cumprimento é realizado repetidamente até cumprimentar todos 
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que atividades”, ou seja, o animador torna-se alguém muito próximo dos 

idosos, dando-lhes carinho e atenção, e muitas vezes é conselheiro e 

solucionador de problemas dos mesmos. De facto, isso acontece na SANCRIS, 

por vezes os idosos demonstram que precisam de atenção e, em determinadas 

situações, recorrem ao técnico para lhes resolver problemas, como por 

exemplo quando recebem alguma carta e não entendem a mesma. 

 
 O campo disciplinar das ciências da educação não [é] definido por um 

“território” de fatos sociais, mas sim pelo modo de articular como “olha” e se 

posiciona face a esse “território”, [ultrapassando] uma relação de 

distanciamento e de exterioridade entre o observador[/a] e o objeto observado, 

(…) substituindo uma epistemologia de ‘olhar’ por uma epistemologia da 

“escuta”. (Canário, 2003: 77 cit in Rodrigo ,2013:74).   

 

Como especialista de mãos vazias, o profissional não parte para o 

terreno com soluções pré-definidas e conjuntamente com outros/as 

profissionais tenta perceber a dimensão dos obstáculos e tentam encontrar 

uma resposta individualizada (Baptista & Carvalho, 2004).  

 
Ou seja, como profissionais que partem para o terreno sem ideias miraculosas na 

manga mas que, apoiados num saber profissional próprio se comprometem, 

pessoalmente, na viabilização de projectos que tornam possível mudar os rostos 

(…)(Baptista & Carvalho, 2004: 58). 

  

De forma a potenciar a sua intervenção, o animador deve desenvolver 

determinadas competências como a consideração positiva incondicional, a 

capacidade empática, o respeito, a compreensão e a congruência para que a 

sua intervenção seja bem-sucedida e enriquecedora para todos os envolvidos. 

Assim, deve 

Preocupar-se com os outros e acreditar nas pessoas; saber ouvir e comunicar 

com os outros (escuta ativa, empatia, autenticidade); ser prudente, discreto, 

paciente; saber respeitar a privacidade dos outros/garantir a confidencialidade; 

saber redefinir o conflito; saber reconhecer os traços específicos das culturas em 

causa (mediação sociocultural), ou mobilizar outros intervenientes próximos 

dessas culturas; ser capaz de refletir sobre as suas próprias ações e as daqueles 
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com quem trabalha; saber trabalhar em equipa. (Oliveira e Freire, 2009: 26 cit in 

Rodrigo, 2013:73) 

 

Para terminar, na minha prática como animadora procurei apelar à 

participação e valorizar os saberes e competências de cada um. Parafraseando 

Freire (1970: 39) “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa 

a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. 

 
É justamente a complexidade e a multiplicidade da Sabedoria que explica a razão 

porque, durante séculos, esta foi apenas atribuída a um número muito restrito de 

pessoas, que se destacavam pelas suas qualidades intelectuais e empáticas. É 

ainda, por causa do elevado nível de competências que envolve, que a maior 

parte dos teóricos defende que a Sabedoria se desenvolve com a idade, 

especialmente durante a última parte da vida adulta. A associação da Sabedoria 

com a maturidade tem contribuído para um novo olhar sobre o processo de 

envelhecimento. Alguns adultos e idosos têm muito que ensinar às novas 

gerações e estas têm muito a aprender com aqueles  (Marchand, 2005 cit in 

Rodrigo, 2013:78) 
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APRECIAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

Segundo Vaz (2009:58 cit in Rodrigo, 2013:81), “(...) o que estágio 

solidamente corporiza é o modo ou modos de articular uma formação de 

natureza académica com a pertinência de um exercício em contextos de 

trabalho(...)”. 

Ao longo da licenciatura foi-me dada a possibilidade de contactar com 

diferentes âmbitos de intervenção, sendo uma oportunidade de me enriquecer 

a nível pessoal, social e profissional. No entanto, a experiência de estágio 

neste ano de mestrado foi sem dúvida a que mais me permitiu crescer a nível 

pessoal e como futura profissional.   

Considero a realização do estágio curricular uma mais-valia do plano de 

estudos do curso de Mestrado em Ciências da Educação uma vez que ao 

mesmo tempo que avalia e desenvolve os nossos conhecimentos e 

competências, prepara-nos para o possível futuro profissional, dando-nos um 

pouco mais de desenvoltura ao nível prático.  

Efetivamente, o que mais me marcou positivamente no estágio vivido e 

experienciado, foi o âmbito de intervenção incidir na terceira idade, pois 

sempre foi a minha preferência. Assim, é importante “que não basta apenas 

saber fazer, mas gostar de fazer, sendo muito importantes as motivações, a 

empatia, o compromisso com a mudança, o crescimento pessoal” (Mateus, 

2012: 60). 

Numa fase inicial estava com receio de não conseguir chegar às 

pessoas, assim optei por realizar um pré-estágio por forma a inserir-me na 

instituição. 

Considero que a realização do mesmo se revelou uma mais-valia, dado 

que quando iniciei o estágio já era uma pessoa “conhecida” para os idosos e já 

me encontrava informada das rotinas da instituição. 

Os objetivos a que me propus com a elaboração deste estágio curricular 

prenderam-se com as questões da animação sociocultural, mais 

concretamente, como é desenvolvido o trabalho de um profissional com a 

população idosa, no âmbito da animação sociocultural. O meu público foram os 

idosos de um Centro de Convívio, idosos esses que já estavam habituados a 
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um conjunto de atividade diversificadas. Assim, a minha análise centrou-se no 

modo como esta animação era providenciada. Através da experiência de 

estágio, foi-me possível constatar que do ponto de vista da animação, o 

conjunto de atividades desenvolvidotem essencialmente em vista a melhoria da 

qualidade de vida dos idosos. Procurando realizar um trabalho em conjunto 

com os idosos e não os ver como seres incapazes de dar opinião e refletir, nem 

como um depósito daquilo que poderemos achar como correto para eles.    

 A experiência de estágio deu-me a oportunidade de interagir com 

um trabalhador social, mas de outra área: uma assistente social. Esta 

oportunidade permitiu-me desconstruir a ideia de que estes profissionais 

trabalham para as pessoas e não com as pessoas. Através do experienciado 

pude constatar que, por vezes, este é um rótulo estabelecido e que a postura 

adotada depende, um pouco, da maneira de ser da pessoa.   

Sinto necessidade de referir que senti muitas vezes que a minha 

participação, opinião ou questionamento eram bem vistos pela técnica de 

serviço social o que para mim foi bastante positivo no decorrer do estágio. 

Relativamente à elaboração do relatório de estágio, ou seja, à parte 

escrita, considero que apesar de tentar ter a “capacidade para escrever, para 

narrar o vivido, permitir conferir coesão, e sentido, ao intricado encadeamento 

emocional de situações experiencias”,nem sempre o vivido passou para o 

papel com a mesma intensidade que presenciei (Baptista & Carvalho, 

2004:91). 

Para terminar, a experiência de estágio foi para mim um espaço de 

crescimento pessoal, social e profissional, colocando à prova a minha 

paciência, criatividade, espontaneidade, capacidade de ouvir o outro e 

capacidade para orientar grupos. 
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