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Introdução 
 
Se se interessa por pessoas idosas; envelhecimento; aprendizagens na velhice; inclusão; 
desvantagem; superação de barreiras – por favor continue a ler. 
 
Se ensina adultos; forma professores de adultos; tem pessoas mais velhas nas suas aulas ou 
grupos; promove eventos que atraem as pessoas mais velhas; trabalha com idosos em 
serviços públicos, grupos voluntários e comunitários ou empresas privadas – por favor 
continue a ler. 
 
A formação MATURE pode ser exatamente o que você procura! 

O projeto MATURE 
 
MATURE – Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging (Tornar o Ensino de 
Adultos Útil, Relevante e Envolvente) http://matureproject.eu/ 
 
Financiado pelo Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da União Europeia 
(Grundtvig), MATURE foi um projeto multilateral com parceiros da Áustria, Alemanha, 
Grécia, Polónia, Portugal, Eslovénia, Suíça e Reino Unido. O objetivo do projeto foi 
desenvolver e testar unidades de desenvolvimento profissional contínuo para os 
profissionais em educação formal e não-formal de adultos. 
 
O foco da equipa MATURE para o projeto foi a promoção de competências e estratégias 
para capacitar as pessoas a reconhecer e lidar com barreiras para aprender, relacionadas 
com a idade, como as causadas pela saúde, dependência, fatores culturais e/ou de atitude. 
Este compromisso surgiu a partir de trabalho e experiência de aprendizagem na velhice e 
em outras ações relacionadas ao bem-estar dos idosos realizadas por todos os parceiros a 
nível nacional e em colaboração em toda a Europa e mais além.  

http://matureproject.eu/
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Formação MATURE 
 
A premissa para a formação MATURE é que a aprendizagem tem um papel significativo a 
desempenhar na promoção de uma série de ações que apoiam o bem-estar e a autonomia 
na velhice. A formação MATURE desafia as pessoas a reconhecer e reagir a este fato, em 
particular, procurando entender e superar os obstáculos à participação. 

Porque é que a formação MATURE é uma boa 
ideia? 
 
Há uma crescente ênfase na retórica europeia sobre "participação" como um dos principais 
contribuintes para a saúde das sociedades e dos indivíduos. 

“Capacitar as pessoas mais velhas para viver uma vida plena e independente por tanto 
tempo quanto possível é extremamente benéfico – Tanto para as pessoas idosas em si, como 
também para a economia e a sociedade como um todo" 

Demography, Active Ageing and Pensions – Social Europe guide, volume 3 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPu
bs=yes 

Estatísticas da UE mostram declínio na participação em aprendizagem entre os 55-64 anos 
de idade (Eurostat 2009) e os dados nacionais indicam que essa participação continua a cair 
em relação com a idade. Há um crescente corpo de pesquisa que demonstra as sinergias 
entre a aprendizagem e a melhoria do bem-estar, saúde e envolvimento entre os adultos 
mais velhos. Por outro lado fatores que contribuem para a não-participação (dependência; 
etnia, género, nível de instrução prévia por exemplo) aumentam a desvantagem de longo 
prazo. 
 
Os Europeus mais idosos com confiança e habilidades para aprender desfrutam de 
benefícios de longo prazo, mas são em número reduzido. 
 
A formação MATURE apoia os promotores de aprendizagem na sua busca para ampliar a 
participação de idosos marginalizados das atividades de grupo. Compreender o impacto 
deste desfavorecimento e encontrar soluções de ensino que contribuam para a melhoria do 
envolvimento, é um primeiro passo no sentido de tornar o ensino de adultos relevante e 
útil. 
 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes
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O que torna a formação MATURE diferente? 
 
A formação MATURE estimula uma visão específica da natureza e do valor da aprendizagem. 
Aspetos desta perspetiva ser-lhe-ão familiares por terem ter sido experimentados e 
testados outras vezes e com outros grupos-alvo. MATURE propõe práticas que resultam, 
reorganiza-as numa resposta ampla a um problema que persiste - como melhorar a 
participação na aprendizagem de idosos em desvantagem. 
 
Aspetos-chave da formação MATURE: 
 

• "Ensinar” não se limita aos “professores", nem "educação" a educadores de adultos. 
• "Aprender" desempenha um papel significativo a na garantia da autonomia e 

independência na vida adulta. 
• O trabalho em parceria é uma componente essencial de um ensino e de uma 

aprendizagem eficazes. 
• As organizações e os indivíduos são cruciais nos processos de envolver e motivar os 

idosos. Eles desempenham um papel importante na criação de programas de 
aprendizagem e em ação de planeamento a longo prazo. 

• A colaboração existe em muitos níveis. Esta não tem que ser objeto de 
infraestruturas complexas. A cooperação informal entre indivíduos com um interesse 
comum pode ser tão (ou mais) eficaz como a prática da parceria em grande escala.  

• O estilo e o conteúdo dos programas de aprendizagem devem ser determinados de 
acordo com as necessidades individuais das pessoas envolvidas neles.  

• A mudança de foco sobre os assuntos ou aprendizagem orientada por tópicos para a 
aprendizagem de habilidades e competências que contribuam para a manutenção do 
bem-estar torna a aprendizagem mais relevante e mais acessível.  

• Aprender em grupo é uma oportunidade ativa de participação que envolve todos os 
membros em pé de igualdade.  

• As aspirações para cada programa de aprendizagem devem incluir: que os 
participantes devem aprender (ou reaprender) a aprender; que o que foi aprendido 
tem impacto na vida. 
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Para quem é a formação MATURE? 
 
MATURE tem uma visão muito ampla sobre os “professor de adultos” por isso os grupos 
alvos da formação incluem: 
 

• Professores profissionais de adultos;  
• Professors prifissionais de outros sectores de educação;  
• Professores voluntários;  
• Indivíduos com uma habilidade especial para partilhar; 
• Empreendedores no campo de educação de adultos fornecedores comerciais; ONGs; 

empresas); 
• Planeadores de ensino para adultos; 
• Profissionais e voluntários em serviços mesmo que não tenham a educação como 

sua atividade principal (organizações de saúde; prestadores de cuidados; 
prestadores de serviços ao domicílio, por exemplo); 

• Facilitadores de clubes e outros grupos de reuniões informais. 
 

Que competências de ensino são promovidas 
pelo MATURE? 

 
A formação MATURE foi desenvolvida no contexto das políticas Europeias e das práticas 
relacionadas com a formação de professores e aprendizagem ao longo da vida. 
 
A base de conhecimentos da formação MATURE inclui: 
 

• Compreender o processo de envelhecimento, as suas vantagens e desvantagens; 
• Reconhecer as ligações entre envelhecimento e aprendizagem; 
• Compreensão dos assuntos relacionados com a velhice; 
• Familiarização com os fatores que têm impacto sobre o envolvimento, a participação 

e a longevidade ativa; 
• Consciência da inter-relação de aprendizagem e outras agendas sociais influenciando 

e informando a vida dos mais idosos 
• Familiaridade com teorias de ensino e aprendizagem aplicável a adultos mais idosos. 
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As competências MATURE abrangem: 
 

• Competências no desenvolvimento e aplicação de estratégias de envolvimento que 
se alarguem a idosos não participantes em aprendizagem; 

• A capacidade de criar programas de aprendizagem que deem resposta às 
necessidades de envelhecimento e dos idosos; 

• A aptidão para fornecer aprendizagem que motiva, inspira, atrai e cria compromisso 
nos idosos; 

• O talento para configurar a aprendizagem que é relevante e aplicável às 
competências da vida; 

• A flexibilidade para integrar as necessidades de adultos mais idosos dentro dos 
programas existentes de aprendizagem e dentro de grupos de aprendizagem 
multigeracionais. 
 

 
As habilidades e atitudes MATURE incluem: 
 

• Empatia com os adultos mais idosos; 
• Capacidade de envolvimento com uma grande variedade de indivíduos e 

organizações na busca de aprendizagem relevante para as pessoas mais idosas; 
• Mente aberta a novas ideias; conceitos e situações desafiadoras; 
• Vontade de abraçar a inovação; pensar “fora da caixa”; desafiar os “pré-conceitos”; 
• Compromisso de incentivar progresso pela aprendizagem. 

 

Como se organiza o programa de formação para 
autoestudo? 
 
Existe 8 unidades no programa de formação de autoestudo MATURE. 
 

1. Introdução 
2. Participação e não-participação 
3. Desvantagem 
4. Conhecer os aprendentes 
5. Planear aprendizagem relevante 
6. Proporcionar aprendizagem envolvente 
7. Tornar a aprendizagem útil – manter a motivação 
8. Tornar a aprendizagem útil - avaliação 

 
Cada uma das unidades inclui teoria e tarefas para desenvolver a compreensão, com 
oportunidades para reflexão pessoal sobre o que foi aprendido. Incluem-se também 
referências para informação e estudo adicionais. 
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Como usar o programa de formação para 
autoestudo MATURE 
O conteúdo do autoestudo foi desenvolvido para fornecer uma formação adequada a um 
público pan-europeu. A sua aplicação a determinadas circunstâncias nacionais e locais é da 
responsabilidade do participante. A equipa MATURE tem experiência em primeira mão do 
impacto de diversas culturas, origens, motivações e expectativas sobre a formação que tem 
desenvolvido. A equipa MATURE não pretende impor uma única resposta europeia; a 
formação está enquadrada para estimular a reflexão sobre as maneiras em que as ideias e 
princípios fundamentais podem desempenhar em situações diferentes. 

As unidades para autoestudo podem ser utilizadas por qualquer uma das seguintes formas: 

§ Como consolidação para o desenvolvimento profissional contínuo em grupo; 
§ Como actualização profissional independente; 
§ Como parte de um programa de autoestudo. 

Material de apoio 
O MATURE website (http://matureproject.eu/) oferece conteúdo e ligações que fornecem 
informações e teoria subjacente para os formandos. No site pode encontrar: 

• O documento de investigação MATURE (em Inglês) que detalha as fontes para o 
conteúdo do programa de formação (http://matureproject.eu/research-report); 

• O livrete de recomendações para os intermediários que aborda o envolvimento de 
idosos de difícil acesso por meio da intervenção de terceiros 
(http://matureproject.eu/advice-booklet); 

• Ligações para um conjunto de fontes Europeias, projetos e publicações que têm 
ligações com a aprendizagem, ensino e formação na velhice, questões e 
preocupações que afetam a vida dos mais idosos (http://matureproject.eu/links-2)  

Muito do trabalho do MATURE foi desenvolvido a partir de projetos europeus anteriores em 
que organizações parceiras estiverem envolvidas. Como pré-preparação ou para 
complementar a formação MATURE, deve consultar: 

• O livrete LISA sobre redes de apoio à aprendizagem na velhice http://www.bia-
net.org/lisa 

• O guia LENA sobre modelos cooperativos eficazes para a aprendizagem na velhice 
http://www.bia-net.org/en/lena.html 

• O guia LARA sobre a oferta de ensino para o envelhecimento 
http://www.laraproject.net/ 

http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/advice-booklet
http://matureproject.eu/links-2
http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/en/lena.html
http://www.laraproject.net/


 
 

 

 

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

11 
 

 

• O guia EuBia sobre os benefícios de uma prática colaborativa na aprendizagem na 
velhice http://www.bia-net.org/en/eubia.html  
 
MATURE também utilizou o banco de dados ForAge: 
(http://www.foragenetwork.eu/en/). ForAge é uma rede Europeia multilateral criada 
com o objetivo de comunicar e promover experiências de aprendizagem para as 
pessoas mais velhas. Parte de sua missão é tornar-se o repositório de documentos e 
projetos relacionados com a política, prática e pesquisa na aprendizagem na velhice. 
Como tal, é um recurso primordial para os educadores de adultos. 

  

http://www.bia-net.org/en/eubia.html
http://www.foragenetwork.eu/en/
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Unidade 1 – Introdução 
 
Esta unidade introduz motivações, questões e terminologia que estiveram no coração do 
trabalho da equipa MATURE no desenvolvimento de apoio para aqueles que promovem a 
aprendizagem com e para os mais idosos. 
 
Resultados da aprendizagem 
 
Após a conclusão desta unidade, será capaz de: 
 
Reconhecer a terminologia e os principais conceitos utilizados na aprendizagem de adultos 
mais idosos e na formação MATURE. 

 

1.1. Palavras e definições 
 
‘Todos os significados, que sabemos, dependem da chave de interpretação’ (George Eliot). 
 

 
 
Um primeiro passo importante para debater temas e soluções é ter uma compreensão 
mútua das palavras-chave e das frases utilizadas. Por exemplo o jargão “velhice” precisa de 
ser sujeito a interpretação. 
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Reflexão pessoal 
 
Como é que você define? 
 

• Idoso/a 
• Velhice 
• Desvantagem 
• Participação 
• Envolvimento 
• Facilitação 

 
• Quando é que a velhice começa?  
• O que é o ‘envolvimento’? Algo que faz para si; algo que alguém faz para si? Algo que 

faz com os outros? 

Seis palavras e frases que podem gerar múltiplos significados e que podem até ser perdidos 
na tradução. Vá reparando nestas palavras ao longo da formação de autoestudo, as suas 
definições podem ser diferentes daquilo que foi o seu primeiro pensamento. 

1.2. Palavras – o panorama 
 
Às vezes as palavras que nós usamos abarcam uma série de conceitos. 
 
Considere a palavra ‘velho’: 
 “Velho” pode ser definido cronologicamente (65 anos, ou mais); com o contexto (velho o 
suficiente para receber a reforma); com a nossa atitude ou com as atitudes dos outros 
(ideias antiquadas). As definições surgem como resultado da intervenção política (a 
definição de limites de idade); de fatores sociais e culturais (a geração mais velha); de 
sentimentos pessoais e questões de identidade (avós = velho). 'Velho' pode ser positivo ou 
negativo. 
 
A abrangência e o conjunto de possibilidades fazem 'velho' uma palavra desafiadora. 
Favorecer uma definição cronológica (todos com idade superior a 60 são velhos) omite a 
heterogeneidade dos grupos de pessoas com idade entre 60 e a morte. As perceções 
negativas atribuídas a "velho" (dependente, com falta de saúde; frágil) podem promover 
identidades distantes da realidade. 
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Para si 
 
"Aprendizagem" é outra palavra desafiadora, com vários significados. Pense em 
"aprendizagem" para si mesmo. O que significa para si? O que é que os outros dizem sobre 
"aprendizagem"? 
 
No site da MATURE (http://matureproject.eu/glossary) encontra-se um glossário com a 
definição das principais palavras-chave do projeto. Essas definições poderão ser 
particularmente úteis à medida que progredir no estudo das unidades de formação. Estas 
não são definições de dicionário, mas significados fruto de reflexões mutuamente 
acordados pela equipa. A complexidade de se trabalhar em diferentes idiomas com 
conceitos complicados exige reflexão e consenso sobre a terminologia a ser utilizada. Serão 
as definições do glossário MATURE representativas da sua compreensão destas palavras e 
frases? Como é que gostaria de mudar ou desenvolver os significados? 
 

1.3 Aprendizagem na velhice 
 

 
 
A equipe do projeto MATURE tem uma visão profundamente otimista do potencial e dos 
benefícios da aprendizagem para/e na vida adulta. A abordagem MATURE coloca as 
aprendizagens, que contribuam para o bem-estar geral dos idosos, no amago de 
intervenções. É um fator crítico para permitir que as pessoas envelheçam bem. 
 
 “A aprendizagem na velhice é um processo e não uma recompensa") (Jim Soulsby, membro 
da equipa UK do projeto MATURE). 
 
Aprender como adulto é uma atividade diversificada. Selecionamos fatos, informações, 
conhecimentos e novas habilidades de um amplo conjunto de fontes e através de diversos 
métodos. Muitos adultos dizem que não aprendem nem querem aprender, mas a maioria 
adquire regularmente com sucesso novas competências como resultado de fatores como 
necessidade (utilização de novas tecnologias), desejo (envolvimento num hobby) ou 
obrigação (gestão de problemas de saúde). 
 
 

http://matureproject.eu/glossary
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Reflexão pessoal 
 
Pense numa competência que tenha adquirido recentemente. 
 
Porque é que precisa dessa competência? 
Como é que adquiriu essa competência? 
Que recursos utilizou? 
Quem o/a ajudou? 

1.4 Protagonistas da aprendizagem na velhice 
 
1.4.1. Adultos mais idosos 
 
Observe as estatísticas na caixa abaixo. Foram retiradas de um conjunto de fontes Europeias 
em 2012. 
 

• Em 2010, a população dos 27 estados-membros Europeus foi de 331,000,000 

• Em 2020, estima-se ser de 340,100,000 

• Em 2050 estima-se ser de 346,800,000 

• Em 2010, 18.3% da população dos Estados-membros Europeus tinha 65 anos ou mais 
de idade 

• Em 2020, estima-se que 21.1% da população terá 65 anos de idade ou mais 

• Em 2050 essa percentagem subirá para 29.6% com 65 anos ou mais. 

• Em 2010, o número de pessoas na UE com 65 ou mais anos era de 60,570,000 

• Em 2020, o número de pessoas com 65 anos ou mais é estimado em 71,760,000 

• E em 2050? 102,650,000 

Os dados refletem uma questão política central, que afeta a União Europeia e os seus 
Estados-membros: 

• Mudanças demográficas e o seu impacto. 
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Para si 
 

Reflexão pessoal 
 
Anote as suas respostas para as seguintes questões: 

• O que é que entende por “bomba relógio demográfica”? 
• Qual é o perfil de idades do seu país/região/localidade? 
• Que medidas políticas foram tomadas para responder às necessidades e ao impacto 

do envelhecimento da população onde você vive? 
• Qual é o seu ponto de vista sobre a vivência numa sociedade em envelhecimento? 

 

Pesquisa 
 

• Consulte o relatório de investigação http://matureproject.eu/research-report 
(secções 2.1, 2.2 e 3.1) para descobrir mais sobre a mudança demográfica da UE, o 
seu impacto e a discriminação contra idosos (‘ageism’).  
 

1.4.2. Intermediários 
 
Intermediários – indivíduos, organizações ou agências que trabalhem com, e em nome dos 
idosos seja este um serviço remunerado ou voluntário. Os intermediários podem ser 
serviços dentro do setor público (saúde, serviços sociais, por exemplo); no setor privado 
(lares, por exemplo); ou dentro de equipas voluntárias e do sector comunitário 
(misericórdias, grupos religiosos, clubes, por exemplo). As atribuições do seu trabalho 
podem ou não ter qualquer ligação evidente com a aprendizagem na velhice 
 
http://matureproject.eu/glossary 
 
 
Existe ainda outras pessoas que são intervenientes significativos na aprendizagem. Aqueles 
que nos rodeiam, sejam os amigos, familiares, ou membros da comunidade que estimulam 
o interesse, e proporcionam motivação. Tornam-se desta forma um recurso ou um 
facilitador da aprendizagem. As redes sociais e da família podem promover e apoiar o 
envolvimento e a participação. 
 
Os intermediários têm um papel fundamental a desempenhar na intermediação de ligações 
entre os idosos e outros que possam contribuir para o seu bem-estar. 

http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/glossary
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As redes de contacto na velhice também são alteradas e têm os seus riscos. A reforma 
compromete as ligações feitas durante o emprego. As crianças crescem e afastam-se. Os 
amigos envelhecem e podem deixar as redes sociais por motivo de doença, luto, ou 
mudança de residência. A criação e manutenção de novas redes pode ser dificultada pelo 
isolamento, fragilidade, incapacidade ou desvantagem. Algumas características do 
envelhecimento, como a perda de confiança ou de autoestima podem também afetar a 
nossa capacidade de fazer novos amigos e contatos. 
 
Algumas organizações intermediárias oferecem oportunidades para os idosos se tornarem 
parte de novas comunidades (grupos religiosos e clubes, por exemplo). Estes contextos 
promovem redes de apoio em que os idosos podem sobreviver, prosperar e aprender. 
Outros potenciais intermediários são os “sign-posters” (serviços sociais e de saúde), que 
criam ligações entre o indivíduo e os serviços que se adequam às suas necessidades 
específicas. A aprendizagem é um desses serviços. 
 
Sign-poster: alguém que é capaz de oferecer conselhos e informações a terceiros sobre 
oportunidades relevantes que podem estar abertas para eles. Um sign-poster pode 
determinar o que pode ser de interesse e combinar esse conhecimento de acordo com o 
que está disponível e acessível 
 

Reflexão pessoal 
 
Pense sobre a sua vizinhança 
 
Quais são as opções para os idosos se reunirem ou conhecer outros membros da sua 
comunidade local? 
 
Estudo de caso – Projeto C.O.O.L. (Community Opportunities for Older Aprendentes1) - 
Leicester e Leicestershire, Reino Unido. 
 
1999 foi designado o Ano Internacional das Pessoas Idosas das Nações Unidas. Um dos 
resultados do Ano no Reino Unido foi a criação de um pacote de ferramentas para apoiar o 
mapeamento de oportunidades de aprendizagem para os idosos nas suas comunidades. Em 
2000, foi criada uma parceria entre o NIACE (National Institute of Adult and Continuing 
Education2), a Universidade de Educação de Adultos de Leicester e a Universidade De 
Montfort em Leicester para fazer o processo de identificação e de mapeamento dos bairros 
urbanos da cidade de Leicester e de localidades rurais no condado de Leicestershire. 
 
Foram recrutados idosos voluntários para fazer o processo de investigação sob a orientação 
de um assistente de investigação profissional. Os voluntários desenvolveram a sua própria 

                                                
1 Oportunidades da Comunidade para os Aprendentes mais Idosos 
2 Instituto Nacional de Adultos e da Educação Contínua 
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metodologia de pesquisa, planearam e entregaram o trabalho, reportaram os resultados e 
falaram em fóruns públicos sobre os resultados alcançados. O processo tornou-se numa 
importante oportunidade de aprendizagem pela prática para todos os envolvidos. 
 
Um resultado verdadeiramente surpreendente foi a descoberta de uma extensa variedade 
de oportunidades para os idosos se envolverem em atividades de grupo muito perto de suas 
casas. Foram encontrados 124 grupos em funcionamento em apenas um dos bairros da 
cidade e numa pequena localidade rural no Nordeste de Leicestershire foram encontrados 
78 grupos ativos. 
 
Todos esses grupos proporcionavam oportunidades para a criação de redes sociais, para a 
aprendizagem informal e na cidade, em particular, para atividades de carácter cultural 
dirigidas aos membros mais idosos das múltiplas comunidades étnicas de Leicester. 
 
O projeto C.O.O.L confirmou que a "aprendizagem" ocorre em grupos com atribuições 
muito variadas. Aprender não era visto pelos grupos como um benefício, nem era sequer o 
que era procurado pelos membros até porque nestes encontros para a execução do projeto 
os idosos não se viam como «professores», nem as suas atividades como "oportunidades de 
aprendizagem'. 
 
O que faltava era publicidade; os residentes não sabiam sequer os serviços que lhe eram 
oferecidos mesmo na sua própria rua. 
 
 
1.4.3. Professores 
 
Na secção 1.1 do relatório de investigação MATURE http://matureproject.eu/research-
report) disponibiliza-se a nossa visão sobre quem são os "professores". Mesmo assim 
preferimos usar o termo "facilitador de aprendizagem" para que se possa abranger um 
vasto leque de pessoas, muitas das quais não se consideram elas próprias professores. 
 
Considera-se facilitadores de aprendizagem em grupo, como:  
 
- Professores profissionais de adultos;  
- Professores profissionais de outros sectores de ensino;  
- Professores voluntários;  
- Indivíduos com uma habilidade/saber especial para partilhar;  
- Profissionais e voluntários em serviços que não têm a educação como a sua atividade 
principal (organizações de saúde; prestadores de cuidados e de serviços ao domicílio, por 
exemplo);  
- Animadores de clubes e de outros grupos de reunião informais.  

http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/research-report
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Facilitação da aprendizagem: “...traz consigo uma exigência para que o professor “deixe ir”. 
Exige o reconhecimento do direito do aprendente de ter uma palavra a dizer em dirigir 
tanto a natureza como o conteúdo da aprendizagem. As competências de uma boa 
facilitação são: a capacidade de dirigir, mas não o controle, a gestão de grupo, capacidade 
de escuta, resolução de conflitos, capacidade de síntese e de extrapolação dos pontos-
chave, o conhecimento do que é possível, verificação, avaliação e feedback - tudo realizado 
em um contexto sem viés ". 
 
(Manual do projeto LENA http://www.bia-net.org/en/lena.html)  
 
 
Aprender tem valor independentemente de quando e como acontece. A formação MATURE 
propõe acrescentar valor fornecendo informações e ideias recolhidas a partir de uma ampla 
variedade de fontes que aprofundam a compreensão de um grupo específico de potenciais 
aprendentes. 

1.5 Aprendizagem colaborativa e cooperativa na 
velhice 
 
As experiências anteriores da equipa do projeto MATURE levaram à convicção de que uma 
abordagem colaborativa para o envolvimento de novos aprendentes e para a oferta e o 
desenvolvimento de aprendizagem é benéfica. 
 
Aprender e ensinar não são prerrogativa somente dos promotores de aprendizagem. 
Consequentemente as abordagens cooperativas para a aprendizagem na velhice não têm 
que ser sempre feitas com foco educacional. 
 
O papel dos promotores de aprendizagem pode ser o de oferecer apoio para a criação e 
estabelecimento de aprendizagem inovadora por outros. Equipando outros a funcionar 
como prestadores de ensino tem o potencial de aumentar o número e a variedade de 
contextos em que a aprendizagem pode ocorrer. Ampliando estas oportunidades abre-se 
acesso para os potenciais aprendentes considerarem outros ambientes em que se possa 
aprender. Para os promotores da aprendizagem, o trabalho com outros pode fornecer 
soluções para o problema da não-participação.  

http://www.bia-net.org/en/lena.html
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Estudo de casos de Hamburgo, Alemanha, que mostram parcerias de aprendizagem na 
velhice em ação 
 
 1: Kaltenbergen é uma área na periferia de Hamburgo. Os apartamentos são fornecidos por 
uma empresa de habitação chamado HANSA. HANSA pediu ao Hamburger Volkshochschule 
se seria possível oferecer cursos perto das suas instalações dado que os inquilinos mais 
velhos não têm meios de transporte nem dinheiro para o transporte público. A HANSA 
apoiou a Volkshochschule distribuindo um questionário a cada família, perguntando o que é 
que as pessoas mais velhas gostariam de aprender. Foi criado um pequeno programa de 6-7 
cursos que tem vindo a ser oferecido nesta área há mais de 6 semestres. É altamente bem-
sucedido, com taxas de frequência de 95%! 
 
2: Alcançar os migrantes mais velhos é muito difícil, mas é mais fácil se os promotores de 
educação de adultos trabalharem em conjunto com organizações de migrantes. Em 
Hamburgo, o trabalho com a LIMAN, uma organização de migrantes para os migrantes 
turcos (com +55 anos), provou que este era o caminho certo: muitos participantes têm 
encontrado cursos adequados às suas necessidades e alguns cursos foram mesmo 
oferecidos nas salas da LIMAN. Esse contato já existe há mais de 6 anos e desenvolveram-se 
em conjunto novas ideias que conduziram à oferta de novos cursos / aprendizagem. 
 

1.6 Parcerias 
 
Para a equipa MATURE "parceria" descreve a união de indivíduos, organizações e / ou 
agências com um interesse comum na promoção do bem-estar de idosos e aprendizagens 
na velhice. 
‘A "Parceria" inclui ligações informais entre indivíduos (vizinhos, líderes comunitários), bem 
como acordos mais formais (como o por em funcionamento serviços entre organizações). A 
"Parceria" pode ser funcional (suporte para um indivíduo ou grupo) ou estratégica (com 
foco numa série de serviços através de uma localidade, uma região ou a nível nacional). 
Boas parcerias resultam numa mudança para melhor na vida das pessoas nelas envolvidas. 
 
A equipa do projeto MATURE reconhece a importância de todos os tipos de práticas de 
parceria no envolvimento de novos aprendentes e na oferta de uma aprendizagem eficaz. 
 
Ser capaz de trabalhar em parceria nem sempre é conceptual ou praticamente rápido. O 
estabelecimento de uma parceria estratégica numa ampla área geográfica exige 
infraestruturas sólidas, financiamento e vontade política. Os potenciais parceiros podem 
operar num contexto competitivo, o que limita a sua capacidade de participar ou de 
priorizar as necessidades dos beneficiários sobre os da sua organização. Em qualquer 
parceria compreensão mútua e respeito pelas aspirações dos seus membros individuais é 
crítico para o sucesso. 
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As dificuldades são menos pronunciadas na parceria informal onde os indivíduos agem com 
e em nome de outro. No caso de idosos desfavorecidos a cooperação informal pode ser o 
ponto de partida para o envolvimento. 
 
A consciência do poder e do potencial de uma "mão amiga" é um primeiro passo para 
chegar até aos mais desiludidos e não-envolvidos. 
 
 

Para si 
 

• Que exemplos existem de trabalho em parceria que promove o bem-estar de pessoas 
idosas na sua área? 

• Que novas parcerias poderiam ser criadas? Quem poderiam ser os parceiros? O que é 
que eles poderiam alcançar juntos? 

 
Sumário da Unidade 

 
O envolvimento na aprendizagem de idosos requer: 

O reconhecimento da heterogeneidade de todos os grupos que são considerados idosos. 

Consciência do fato de que as palavras que usamos podem significar coisas diferentes para 
pessoas diferentes. 

Equívocos podem surgir através do uso descuidado da linguagem. 

O reconhecimento de que a aprendizagem na velhice funciona melhor dentro de um quadro 
de colaboração. 

Aceitação de pessoas (outras para além dos da educação), que podem e devem ser 
envolvidos em ações para promover o bem-estar através da aprendizagem. 

A consciência dos benefícios e dificuldades da prática em parceria 
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Unidade 2 – Participação e 
não-participação 
 
Esta unidade visa estimular a reflexão sobre a "participação". Por que é importante para os 
idosos? Quais são os benefícios? Quem participa na aprendizagem? Quem não o faz e por 
quê? 
 
Resultados da aprendizagem: 
 
Após a conclusão desta unidade, será capaz de: 

Reconhecer a importância da participação para os adultos mais idosos. 

Entender quem participa na aprendizagem na velhice 

Investigar razões para a não-participação 

 

2.1. Participação e envelhecimento ativo 
 
A definição no dicionário de participação é: "o ato de envolvimento ou de partilha de algo". 
 
Há muitos exemplos de envelhecimento e de idosos que participam em várias e diferentes 
atividades que resultam em benefício para si e para os outros. O tempo livre (após a 
reforma) de que dispõem permite a prática de desportos, passatempos e interesses; para 
apoiar com as crianças ou com outros idosos; para apoiar os amigos; para desenvolver as 
comunidades por meio do serviço nas administrações locais e regionais; para contribuir para 
iniciativas com o fim de ajudar os outros; para fazer trabalho não remunerado; e para 
aprender. 
 

 
 
É neste contexto que a Organização Mundial de Saúde define ‘envelhecimento ativo’ como: 
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(Envelhecimento ativo significa) ‘... a participação continuada na vida social, económica, 
cultural, espiritual e de assuntos cívicos, não apenas a capacidade de estar fisicamente ativo 
ou de participar na força de trabalho. Mesmo as pessoas mais velhas que estão doentes ou 
vivem com alguma deficiência podem permanecer contribuintes ativos para as suas famílias, 
colegas, comunidades e nações. O envelhecimento ativo tem como objetivo aumentar a 
expectativa de vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas à medida que 
envelhecem. A manutenção de autonomia e independência para as pessoas mais velhas é 
um objectivo-chave no quadro da política para o envelhecimento ativo. Envelhecimento 
ocorre dentro do contexto de amigos, colegas de trabalho, vizinhos e membros da família. 
É por isso que a interdependência, bem como a solidariedade entre gerações são princípios 
importantes do envelhecimento ativo ". 
World Health Organisation (Organização Mundial de Saúde) – Active Ageing 
(Envelhecimento Ativo) 
http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html  
 
 

Para si 
 

Pesquisa 
 

O Índice de Envelhecimento Ativo (IEA) (Active Ageing Index -(AAI) ) é um projeto em 
conjunto gerido pela Direção Geral da Comissão Europeia para o Emprego, Assuntos Sociais 
e Inclusão, juntamente com a Unidade da População da Comissão Económica das Nações 
Unidas para a Europa. 

É uma ferramenta para medir o potencial inexplorado das pessoas mais velhas para o 
envelhecimento ativo e saudável nos diferentes países. Mede o nível a que as pessoas mais 
velhas vivem vidas independentes, participam em trabalho assalariado e em atividades 
sociais, bem como a sua capacidade de envelhecer ativamente. 
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home   
 
Faça o exercício na página ‘Do it yourself’ do sítio da AAI.  

 
• O que é que a informação lhe diz sobre os idosos no seu país? Qual a 

comparação possível com os países vizinhos? E com outros países mais 
distantes da UE? 

As ligações existentes entre o envolvimento, a saúde e o bem-estar sugerem que a 
participação é uma condição fundamental na velhice. 

http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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‘Participation’ is, like ‘learning’ and ‘old’, a word that is open to various interpretations. In 
1969 Sherry Arnstein endeavoured to capture its meanings using a ladder concept: 
 
‘Participação’ é uma palavra que tal como 'aprendizagem' e 'velho' pode ter várias 
interpretações. Em 1969, Sherry Arnstein procurou captar o seu significado através de um 
conceito em níveis de progressão: 
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As categorias inferiores do esquema descrevem níveis de "não-participação". O objetivo de 
"manipulação" e "terapia" não é fazer com que as pessoas venham a participar, mas para 
permitir que possam ser ajudadas através dos processos de "educar" ou "cura" dos 
participantes. Os níveis relativos ao simbolismo permitem que as pessoas tenham uma voz, 
mas sem que tenham poder para garantir que as suas opiniões sejam ouvidas. 

As categorias referentes ao 'poder do cidadão’ permitem aumentar os níveis de tomada de 
decisão. As pessoas podem negociar e envolver-se em trocas com os detentores do poder. 
Nas categorias mais altos, “poder delegado” e “controlo pelo cidadão”, as pessoas obtém 
pleno poder, dirigindo as atividades e gerindo as ações 

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969 
 
 

Pesquisa 
 
Pense na sua localidade.  
 

• Que oportunidades existem para que os idosos possam participar na vida cívica e 
social? 

• Qual é a natureza da sua participação? Usando o esquema de Arnstein, como 
descreveria essa participação? 
 

2.2 Os benefícios da participação em grupos de 
aprendizagem na velhice 
 
A participação tornou-se um indicador de bem-estar na velhice. As pessoas são incentivadas 
a participar da vida social e cívica. Promove-se a participação em ações que capacitam as 
pessoas a permanecer mais tempo ativas; a participação na aprendizagem é uma dessas 
ações. 
 
 “As pessoas idosas foram descobertas como novos clientes para a educação, com um 
verdadeiro recurso humano e uma reserva do mercado de trabalho, cuja empregabilidade 
deve ser incentivada e que deve estar envolvida na aprendizagem ao longo da vida, tal 
como os outros grupos etários.” 
Trabalho e envelhecimento: 
http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-
europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf  
 
Estudo de caso 

http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf
http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf
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Um relatório de 2012 do Departamento de Negócios, Inovação e Habilidades do Reino Unido, 
usando dados do Estudo Longitudinal Inglês sobre o Envelhecimento (ELSA), constatou que: 
 
... estar numa faixa etária mais velha e ser reformado/a reduz a probabilidade de aprendizagem 
formal; mas ser mais velho não tem impacto sobre a aprendizagem informal, uma vez que o ser 
reformado foi positivamente associado com a aprendizagem informal. Quanto a outros fatores, 
encontrou-se um impacto significativo entre o nível de qualificações anteriores e a participação 
formal e informal em processos de aprendizagem. Aqueles com mais qualificações eram mais 
propensos a participar. A boa saúde foi fortemente relacionada com a participação na 
aprendizagem informal, mas não foi um determinante significativo de participação na 
aprendizagem formal (após o controle de outros fatores). Os homens eram menos propensos a 
envolver-se em atividades formais e informais de aprendizagem do que as mulheres. 
 
Um resultado consistente foi que tipos informais de aprendizagem (música, artes, aulas à noite, 
ginásio, aulas de ginástica) têm um impacto no bem-estar. Pode-se especular que a 
participação na aprendizagem informal pode ocorrer por causa do prazer intrínseco do assunto 
e também, por fornecer oportunidades para sair e socializar. De facto estas mensagens são o 
que emergem a partir da literatura qualitativa. Ela sugere que o interesse intrínseco na 
aprendizagem e / ou em um assunto específico, e conhecer pessoas são razões importantes 
para a aprendizagem em idades mais avançadas. Os idosos, muitas vezes apreciam a 
aprendizagem porque ela os ajuda a ser recetivos a novas ideias, para melhorar a compreensão 
e manter uma perspetiva positiva. 
 
Learning and wellbeing trajectories among older adults in England. October 2012. Jenkins, 
Andrew and Mostafa, Tarek. Department of Business, Innovation and Skills. UK 
 
A prova de que aumenta o bem-estar como resultado da participação num grupo de 
aprendizagem é bem-vinda. O perfil dos aprendentes nesta pesquisa levanta questões sobre 
a amplitude da participação, uma vez que as suas principais características eram: instruídos, 
saudáveis, motivados para aprender e predominantemente do sexo feminino. 
 
 

Pesquisa 
 

• Em que medida o perfil dos idosos aprendentes descritos na pesquisa do Reino 
Unido difere do perfil dos idosos envolvidos na aprendizagem no seu país / região / 
localidade? 
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2.3 Participação em aprendizagem na velhice 
 

• Em 2009, menos de 5% dos adultos nos 27 estados da UE com idades entre 55 e 64 
anos tinham participado em programas de educação/formação nas últimas 4 
semanas anteriores à data da pesquisa 

Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

• Em 2012, 4.5% dos adultos nos 27 estados da UE com idades entre 55 e 64 anos e 
4.5% das pessoas com idade entre 50 e 74 anos  participaram em programas de 
educação/formação durante as últimas 4 semanas anteriores à pesquisa. [Eurostat] 

• A participação na educação e na aprendizagem diminui com a idade. [Eurostat e 
National Institute for Adult, Continuing Education, NIACE (UK) 
http://www.niace.org.uk/niace-adult-participation-in-learning-surveys]  

• Estima-se que menos de 4% dos adultos na Europa com 65 anos ou mais esteja 
envolvido em programas de educação/formação. Somente 1 em cada 25. 

• Em 2012 isto representa 2,422,800 pessoas com 65 anos ou mais. 

24 em cada 25 pessoas com idade de 65 anos ou mais nos 27 Estados-membros 
Europeus NÂO estão envolvidas em programas de educação, formação ou 

aprendizagem. 
 
Facto: A participação em grupos de aprendizagem declina com a idade. Porquê? 
 
Eis algumas das barreiras mais comuns à participação: 
Situacional: falta de dinheiro, falta de tempo, dificuldade nos transportes; compromissos 
pessoais. 

Institucional: horários ou locais inconvenientes para a aprendizagem; má publicitação e 
disseminação de informação; falta de programas relevantes ou adequados; estruturas 
inflexíveis; requisitos intimidantes de entrada; falta de empatia. 

Disposicional: sentir-se "muito velho" para aprender; falta de confiança devido a más 
experiências educativas anteriores; sentir-se cansado de "escola" e "salas de aula"; falta de 
vontade de aprender 

Estas barreiras mais comuns estão expostas em pesquisas sobre a não-participação e serão 
ponderadas de forma diferente em diferentes sociedades. Além das barreiras que conhecemos 
pode haver outras, de ordem mais pessoal e não partilhadas, como: a pobreza; problemas de 
saúde; compromissos familiares; diferenças culturais; deficiente alfabetização. 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.niace.org.uk/niace-adult-participation-in-learning-surveys
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Alguns adultos podem simplesmente não gostar, precisar ou querer aprender em grupo. As 
soluções mais simples para alargar a participação, tais como o aumento de número de cursos 
em oferta ou a eliminação das barreiras comuns, como preço e acessibilidade, podem não ser 
suficientes para atrair aqueles que se mostram hostis e completamente desinteressados. 
 

Para si 
 

• Fale com os membros mais velhos da família, amigos, vizinhos, conhecidos sobre a 
aprendizagem em grupo. Quais são as impressões que têm? O que é os levaria a 
participar? O que é que os faria não participar? Como poderia ser superadas as 
restrições que os levam a não participar? 

• Contacte com um grupo que atrai idosos (num clube ou grupo religioso, por exemplo). 
Como é que esse grupo recruta membros? Será que empregam estratégias especiais 
para envolver os mais idosos? Poderiam essas estratégias ser utilizadas também por 
pessoas encarregadas de grupos de aprendizagem? 

2.4 O grupo de aprendizagem – uma barreira à 
participação 
 

 
 
A própria natureza dos grupos de aprendizagem pode ser um fator de não-participação. 
 
Um dos projetos antecedentes ao MATURE - LARA, Learning - a Response to Ageing - olhou em 
detalhe o tipo de aprendizagens que pode sustentar o envelhecimento ativo. O projeto LARA 
focou-se em ambientes com potencial de aprendizagem para promover a independência e 
autonomia na velhice.  
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Pesquisa 
 
O papel do professor e do estilo do grupo de aprendizagem são discutidos no manual da 
formação LARA na seção: “Making Experience Count ”.3 
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html  
 
O enfase do projeto LARA na facilitação da aprendizagem experiencial e ativa, foi uma tentativa 
deliberada de estimular a participação do tipo descrito nas categorias mais elevadas no 
esquema de Arnstein. Uma revisão sobre as oportunidades de aprendizagem dentro dos países 
parceiros permitiu concluir que a passividade era consequência do estilo “palestra” de muitos 
dos grupos. Os cursos centrados no conteúdo limitam a capacidade de adaptação pelos 
participantes das aprendizagens às suas necessidades específicas. Valorizam sobretudo o que 
deve ser ensinado, não tomando em consideração as expectativas individuais, motivações ou 
habilidades. Em suma, muitas das aprendizagens podem ser descritas como "manipulação" e 
em fases hierárquicas “terapêuticas". As pessoas estavam a “participar”, no sentido de assistir, 
mas não a experienciar os processos democráticos de aprendizagem ativa que permite ir do 
“fazer parte” ao ‘empoderamento’. 
 
Estudo de caso – Áustria  
 
REIFER LEBENSGENUSS foi um projeto de promoção da saúde numa área rural, na Áustria. A 
atividade do projeto incluía encontrar formas de permitir que grupos de idosos se 
reunissem em pequenas aldeias. Todos os grupos foram coordenados por idosos das 
respetivas aldeias. Os diferentes grupos escolheram atividades que fossem ao encontro das 
suas respetivas necessidades. 
 
Um grupo decidiu que queria aprender informática e internet, pois acreditava que isso lhes 
facilitaria a inclusão na sociedade. Informaram o coordenador do projeto e pediram ajuda. 
O coordenador pediu ajuda ao presidente do município e à universidade para que lhes fosse 
fornecida uma sala de computadores com ligação à Internet. Além disso o coordenador 
também procurou um formador especialista na área que tivesse experiencia no trabalho 
com idosos. 
 
O grupo agora dirige um Cibercafé aberto durante a semana na sua aldeia usando os 
recursos oferecidas gratuitamente pelo presidente do município. Outras pessoas mais 
velhas acabaram por se unir ao grupo. Os membros do cibercafé ajudam-se uns aos outros 
com o computador, internet e eventuais problemas num ambiente sociável e descontraído. 
 
Esta experiência de aprendizagem participativa mostra o 'ensinar' e o 'professor' num papel 
muito específico. É interessante notar o fato de que "ensinar" foi uma das várias intervenções 
que permitiu aos idosos austríacos aprender o que eles queriam. O fornecedor de 

                                                
3 Disponível em Português 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html


 
 

 

 

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

30 
 

 

aprendizagem não foi quem iniciou o processo, mas quem contribuiu para uma série de ações 
que, em conjunto, geraram um resultado de sucesso. 
 
A maneira como a aprendizagem ocorreu teve um impacto positivo e duradouro sobre os 
participantes, dando-lhes a confiança necessária para desenvolver a sua própria aprendizagem 
e para incluir outros nessa experiência, sem ter sido conduzido, gerido ou controlado por um 
'especialista'. Esta experiência de aprendizagem levou à participação contínua na comunidade 
mais alargada. 
 

Para si 
 

Considere o seguinte cenário encontrado pelo parceiro esloveno (ZDUS) da equipa MATURE. 
 
'... existe um prédio onde vivem cerca de 40 idosos já reformados e que vivem 
independentemente. Há mais mulheres do que homens, e a maioria dos residentes tem 
reformas baixas, baixos níveis de educação formal e uma fraca rede de contatos sociais entre si. 
". 
 

• Quem poderia servir como intermediário entre os residentes e o resto do mundo, neste 
caso? 

• Quais podem ser os fatores que despertem a interação entre os residentes?  
• Como é que deve ser feito o contacto inicial com os residentes? Quem é que deve ser o 

responsável? O que é que pode fazer com que as pessoas se interessem em participar? 
• Como é que a aprendizagem pode ajudar? 

 
Sumário da Unidade 

Participação: 

É vista como benéfica e um indicador para o bem-estar na velhice. 

… na aprendizagem diminui com a idade. 

Pode ser afetada por uma série de barreiras e agravada por problemas típicos da velhice. 

Entender o que afeta a participação é um passo fundamental para inverter as tendências à não-
participação. 

Conversar com as pessoas que não participam é importante para o planeamento de 
aprendizagens que possam ampliar a participação. 
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Unidade 3 Desvantagem 
Esta unidade considera a desvantagem no contexto da velhice. Quais são as relações entre a 
participação na aprendizagem e a desvantagem? 
 
Resultados da aprendizagem 
 
Após a conclusão desta unidade, será capaz de: 
 
Reconhecer o impacto que a desvantagem tem no envelhecimento. 
 
Compreender formas da aprendizagem contribuir para atenuar a desvantagem. 
 
Analisar a sua disposição para alargar a participação de idosos em desvantagem. 

 

3.1 O que é a ‘desvantagem’? 
 
Estudo de caso 
 
Considere a história do Alex do projeto CODA (Breaking Barriers in Language learning) 
http://codaproject.eu/  
 
O Alex tem 23 anos de idade. É cego de nascença e vive com a família numa grande casa de 
campo, parte da qual foi adaptada para corresponder às suas necessidades especiais. O Alex 
estudou numa escola privada para cegos e foi para a universidade. Embora o Alex tenha 
concorrido para vários empregos e gostasse de trabalhar, atualmente está desempregado e 
passa muito do seu tempo como voluntário numa instituição para invisuais onde gere um 
clube de jovens. 
 
O Alex é uma pessoa em desvantagem? Porquê? Porque não? 
 
A "desvantagem" assume diferentes formas, tem diferentes níveis de gravidade, diferentes 
efeitos, diferentes resultados e, é claro, não se limita ao envelhecimento nem aos idosos. 
 
Lidar com pessoas desfavorecidas exige recursos do indivíduo e dos que o apoiam, sejam eles 
indivíduos, agências ou organizações. No caso do Alex, ele tem o apoio da sua família e usufruiu 
de oportunidades educativas que foram mitigando as barreiras criadas pela sua deficiência. As 

http://codaproject.eu/
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desvantagens que ele tem como resultado da sua deficiência não desapareceram, mas elas 
poderiam ter sido mais graves se não tivessem sido feitas as intervenções que tiveram lugar. 
Existe uma série de fatores e situações que pode levar as pessoas a tornarem-se ou sentirem-se 
em desvantagem ou desfavorecidas. Alguns podem ser ’visíveis’ - deficiências de nascença ou 
adquiridas e outros menos óbvios, como por exemplo a baixa autoestima, má alfabetização, 
pobreza, etc.. Ter uma desvantagem pode ter um impacto negativo sobre o sucesso e a eficácia 
do indivíduo. Quanto maior ou mais numerosas as desvantagens, maior o risco. 
 

3.2 Envelhecimento – vantagens e desvantagens 
Dentro dos vários grupos de pessoas que podem ser consideradas em envelhecimento ou 
idosos, haverá muitos que se percebem a si mesmos e são percebidos pelos outros como não 
estando de nenhuma forma em desvantagem ou desfavorecimento. Há obviamente, vantagens 
consideráveis para o indivíduo com o envelhecimento: a sabedoria; a experiência; a 
autoconfiança; a motivação; o autoconhecimento; a capacidade de ligar gerações. Há claras 
vantagens para as sociedades que fazem uso do potencial da sua população de idosos: a 
experiência; as habilidades, o conhecimento e compreensão; o comprometimento; e a 
continuidade 
 
No entanto a retórica sugere que o envelhecimento e as sociedades envelhecidas são 
problemas em vez de vantagens. O que nos leva para um tema preocupante na Europa que é a 
descriminação relacionada com a idade: 
 
‘Quando se trata de discriminação contra as pessoas com 55 e mais anos, o inquérito mostra 
que metade dos Europeus a percebe como rara ou inexistente (50%), enquanto que 45% 
dos Eurpeus acredita que este tipo de discriminação por idade está generalizada.’ 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf  
 
 
Torna-se importante formar opiniões positivas sobre as vantagens de envelhecer. Acreditar e 
fazer algo para criar essas opiniões positivas pode ser a chave para o sucesso na velhice. A 
positividade sobre o envelhecimento não é útil apenas para o indivíduo dentro do processo; 
deveria ser a norma para as sociedades e é um atributo pessoal crítico para aqueles que 
trabalham em estreita colaboração com o envelhecimento e os adultos mais idosos. 
  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf
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Para si 
 
No quadro em baixo liste as vantagens que você associa ao envelhecimento e à velhice para o 
indivíduo (pessoal) e para as sociedades (económico e social). Como podem ser usadas todas 
estas vantagens para o benefício dos indivíduos e das sociedades? 
 
 Vantagens Tirar partido das vantagens  
Pessoal sabedoria Oportunidades para partilhar ideias 

compreensão para o apoio na tomada de 
decisão e ação por outros 
 
 
 

Económico Rendimento disponível Potencial alvo de crescimento para as 
empresas relacionadas com férias e de venda 
a retalho 
 
 
 
 

Social   
 
 
 
 
 

 
Desvantagens do envelhecimento 
 
O "problema" do envelhecimento é referido na maioria das vezes em relação ao custo de apoio 
para os idosos dependentes. Mas qual é o custo para os indivíduos em termos de bem-estar? 
 
Ser idoso ou estar em processo de envelhecimento pode acelerar transições na vida: 

• Alteração do status no trabalho – de empregado para reformado 
• Alteração do status na família – os filhos deixam a casa; tornar-se avô 
• Luto – familiars e amigos 
• Mudança de morada – para uma casa mais pequena; para um país/zona diferente; 
• Saúde - as doenças mais e menos graves que vão aparecendo 
• Perda de independência – para os cuidados diários; incapacidade de viver sozinho 
• Mudança da autoimagem – Perda de confiança e autoestima; problemas de identidade. 
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Pesquisa 
 
For more about life transitions look at the LARA Training Manual in the section called ‘Ageing 
Para saber mais sobre as transições de vida leia o Manual de Formação LARA na seção chamada 
‘Envelhecimento’.  
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html  
 
As transições já são um desafio quando surgem isoladamente e com tempo para se adaptar, 
quanto mais no envelhecimento que cria um contexto onde ocorrem várias transições e umas 
acabam sendo a causa das outras, por exemplo, problemas de saúde levam a uma mudança de 
residência e perda de independência. Neste processo acelerado de mudanças a capacidade de 
gestão da mudança é prejudicada pela velocidade e frequência com que estas ocorrem. 
 
A desvantagem relacionada com a idade pode ser definida como um acumular de retrocessos 
causados por uma sucessão de transições com a qual o indivíduo está mal preparado para lidar. 
A capacidade do indivíduo de funcionar de forma eficaz e com êxito pode ser seriamente 
afetada e em circunstâncias extremas pode até perder a independência. 
 
Estudo de casos 
 
John Smith: 
John Smith tem 56 anos de idade. Toda a sua vida escondeu o fato de que não sabe ler nem 
escrever. Enquanto criança foi descrita como "imbecil", "burro", "lento" ou 
"educacionalmente atrasado". Passou toda a sua vida de trabalho numa fazenda, cuidando 
de animais e consertando cercas; mas agora, depois de um acidente, já não é capaz de fazer 
esse tipo de trabalho e deixou de ser o ganha-pão da sua família. 
 
Jacinta: 
Jacinta não sabe quantos anos tem. Ela sabe que é idosa: Sente-se idosa e as outras pessoas 
olham para ela como ela sendo uma idosa. Já tinha fugido de vários países: Índia; Paquistão; 
Bangladesh; Uganda; Sudão; Egito; Jordânia; Turquia; Bulgária; Albânia e agora Itália.  
Mudou-se tantas vezes com e sem a família. Quando é que perdeu a sua família? Já nem 
sabia onde eles estavam. Teria netos, bisnetos? E agora? Qual foi a sua vida? Agora passa o 
dia ajoelhada muito baixa nas calçadas de Florença e arrisca-se à hostilidade dos pés de 
estranhos, que por vezes a pontapeiam e derrubam a sua tigela de pedir que geralmente se 
encontra vazia. 
 
 

  

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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Para si 
 

As desvantagens não impediram que o John e a Jacinta fossem ativos à medida que 
envelheciam, embora tenham tido implicações para o seu bem-estar e qualidade de vida. A 
tendência para definir e quantificar conceitos abstratos como desvantagem pode gerar 
atitudes negativas para as realizações concretas individuais. 
 

• Que competências acumularam o John e a Jacinta durante as suas vidas? 
• Que forças é que elas podem trazer para a situação atual em que se encontram? 

 

3.3 Desvantagem na velhice 
 
O projeto MATURE escolheu centrar-se especificamente em áreas de desvantagem que podem 
afetar os idosos e/ou que se podem agravar com a idade: 
 
Saúde – condições físicas e mentais que afetam a capacidade individual para participar na 
aprendizagem e/ou para ser ativo em outras áreas da vida diária. Estas condições podem ter 
estado presentes ao longo da vida, ou surgirem como resultado do envelhecimento. 
Dependência – momento em que um indivíduo não consegue mais funcionar efetivamente 
sem o apoio consistente dos outros. Este apoio pode vir tanto de membros da família, como 
do Estado, ou de organizações privadas de prestação de cuidados. 
Cultura – os conhecimentos, experiências, crenças e valores acumulados de um grupo de 
pessoas. Os migrantes idosos, os membros mais velhos de comunidades de minorias 
étnicas, os membros mais velhos de grupos religiosos podem estar entre aqueles que 
experienciam barreiras culturais para a participação na aprendizagem e nas comunidades 
mais alargadas em que vivem. 
Atitude – as crenças dos idosos e as perceções dos outros sobre a idade e o 
envelhecimento. As opiniões positivas e negativas sobre envelhecimento, aprendizagem, 
educação, status, contribuem para a formação de crenças sobre si mesmo, sobre o seu 
papel, os seus direitos e as responsabilidades dos outros. 
 
Os indivíduos precisam de conhecimento, compreensão, capacidades e apoio para enfrentar 
as barreiras que qualquer uma dessas desvantagens ou desfavorecimentos podem criar. A 
fim de superar desvantagem é necessário um processo pró-ativo no tempo adequado para 
que possam surgir efeitos. A incapacidade de realizar processos para lidar com as 
desvantagens pode levar ao evitamento, à não-participação e ao isolamento. 
 
Os recursos para lidar com a desvantagem podem vir de dentro do indivíduo e/ou de 
agentes intermediários que podem oferecer apoio e estratégias para que as intervenções 
sejam bem-sucedidas. Dada a variedade de intervenções necessárias, é mais provável que 
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uma abordagem conjunta entre indivíduo e um número de diferentes intermediários 
permita alcançar um bom resultado. 
 

Para si 
 
Considere a história do John anteriormente apresentada.  
 

• Que tipo de apoios precisa o John para poder lidar com a situação em que se 
encontra? 

• Quem é que poderá ser capaz de lhe fornecer esse apoio? 
• Pense na sua localidade, que tipo de organizações ou agentes poderiam ajudar 

alguém numa situação como a do John? 
• Como é que se pode estabelecer o contacto entre o John e as pessoas que o podem 

ajudar? 

A experiência que temos no projeto MATURE é que as abordagens “de cima para baixo” em 
relação à desvantagem são menos bem-sucedidas do que as abordagens “debaixo para 
cima”. Soluções generalizadas e determinadas centralmente tendem a afastar potenciais 
recetores, que podem não reconhecer que a ajuda oferecida se adequa à sua situação. 
Quando os agentes colocam o indivíduo e as suas necessidades no centro das ações que são 
negociadas e adaptadas especificamente, os resultados mostram ter uma maior alcance. 
 
 
Estudo de caso 
 
O relatório do projeto EuBia  – “Getting Older People Involved in Learning” (Envolver os 
Idosos na Aprendizagem) identifica critérios para um bom projeto focado na aprendizagem 
de idosos. 
 
Os critérios EuBiA para um bom projeto: 
 
1. O projeto surge a partir daquilo que é percebido como necessidades reais de 
aprendizagem nos idosos; 

2. O projeto envolve pessoas idosas na sua criação; 

3. No desenvolvimento do projeto recorre-se à experiencia de uma vasta gama de pessoas 
de modo a que se possa ir ao encontro das necessidades dos utilizadores finais; 

4. Existe evidências de que o projeto pode ser transferido e adaptado para ir ao encontro de 
necessidades específicas (ao nível individual, local, regional, nacional) 

5. Existe evidências de que os resultados do projeto podem ser mais desenvolvidos e 
sustentados a longo prazo. 
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Página 29 http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en.pdf 
Estas conclusões surgiram a partir da experiência e da pesquisa feita pelos participantes do 
projeto EuBia sobre o tema de como chegar às pessoas idosas através de redes sociais e da 
prática cooperativa. A equipa do projeto EuBia, tal como os parceiros do projeto MATURE, 
vê a oferta de aprendizagens como uma serviço que opera em conjunto com outros para 
fornecer soluções às necessidades individuais. 

 

3.4 Barreiras ao sucesso em lidar com as 
desvantagens 
 

 
(‘A única coisa que interfere com a minha aprendizagem é a minha educação’, Albert Einstein) 
 
A equipa do projeto MATURE tem encontrado exemplos de sucesso inspiradores de idosos 
desfavorecidos envolvidos em ações que têm impacto sobre o seu bem-estar. Alguns 
elementos da prática são comuns a todos os processos bem-sucedidos de envolvimento: 
 

• Um foco nas necessidades individuais do adulto idoso; 
• Construção de bons modelos de práticas de parceria e de redes de trabalho; 
• Práticas de trabalho cooperativo mais focadas no utilizador final do que nas 

prioridades dos colaboradores 
• Investimento (tempo e dinheiro) 
• Suporte estratégico  
• Profissionais qualificados e experientes 
• Práticas que promovem capacitação em vez de dependência. 

Os parceiros do projeto MATURE descobriram que, em geral, o alargamento da participação 
em grupos de aprendizagem foi prejudicado pelo fato de que muitos dos principais fatores 
acima descritos precisarem de modelos de execução. Os profissionais tiveram poucas 
oportunidades de desenvolver competências críticas para que pudessem envolver os mais 

http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en.pdf


 
 

 

 

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

38 
 

 

difíceis de alcançar. Embora a política de educação de adultos exorte os prestadores para 
ampliar a participação, o contexto em que trabalham afeta negativamente a sua capacidade 
de o fazer. O sucesso é limitado ao trabalho de projeto e a casos isolados de boas práticas 
que são difíceis de suster. 
 
O sucesso real vem pela mudança de corações e mentes. Mudar corações e mentes baseia-
se em fazer as pessoas entender por que é que a mudança é necessária e por onde é que ela 
pode começar a acontecer. Uma vitória crítica será alcançada, a este respeito, quando os 
líderes do grupo de aprendizagem adotarem uma abordagem de poder-fazer para alcançar, 
envolver e ensinar adultos idosos em desvantagem. 
 

Para si 
 
 Sente-se pronto/a para encarar o desafio de alargar a participação aos idosos em 
desvantagem? 
 
Comece por olhar para o relatório final: Key competences for adult-learning professionals - 
Contribution to the development of a reference framework of key competences for adult 
learning professionals (As competências chave dos profissionais de aprendizagem para 
adultos – A Contribuição para o desenvolvimento de um quadro de referência de 
competências-chave para os profissionais da aprendizagem para adultos) 
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf 
 
A1) Competência pessoal para fazer reflexões sistemáticas sobre a própria prática, 
aprendizagem e desenvolvimento pessoal: ser um aprendente autónomo e ao longo de 
toda a vida. 

A2) Competência interpessoal na comunicação e colaboração com aprendentes adultos, 
colegas e outros interessados: sendo um comunicador, membro da equipa e networker. 

A3) Competência em estar consciente e assumir a responsabilidade pelo ambiente 
institucional em que a educação de adultos ocorre, a todos os níveis (institutos, sectores, 
profissionais e sociedade): sendo responsável pelo desenvolvimento da educação de 
adultos. 

A4) Competência em fazer uso dos seus próprios saberes e dos recursos de aprendizagem 
disponíveis: sendo um especialista. 

A5) Competência em fazer uso de diferentes métodos de aprendizagem, estilos e técnica, 
incluindo as novas tecnologias e estar consciente das novas possibilidades e e-competências 
e avaliá-las criticamente: sendo capaz de utilizar diferentes métodos de aprendizagem, 
estilos e técnicas no trabalho com adultos. 

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
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A6) Competência para empoderar os aprendentes adultos a aprender e apoiá-los no seu 
desenvolvimento autónomo e de aprendizagem ao longo da vida: sendo um motivador. 

A7) Competência para lidar com a dinâmica e a heterogeneidade dos grupos, como: 
antecedentes, necessidades de aprendizagem, motivação e experiências anteriores dos 
aprendentes adultos: sendo capaz de lidar com a heterogeneidade e grupos. 

• Numa escala de 1 a 10 como se classificava relativamente a cada uma das 
competências sublinhadas no texto? Que ‘evidências’ poderia referir para justificar as 
suas respostas? 

 

Como se descreve?  
 
Nos espaços em baixo escreva todas as competências e atributos que considera ter 
adquirido ao nível profissional (docente e não docente) e pessoal. 
 
Competências Profissionais Competências Pessoais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Releia agora as histórias acima do John e da Jacinta. 
 

• Que competências usaria para envolver esses “não-aprendentes” e com que 
objetivo? 
 

• Acha que conseguiria fazer uma intervenção bem-sucedida junto do John e da 
Jacinta? Se não, que competências pessoais e profissionais lhe faltam que o/a 
poderiam ajudar nessa intervenção? 
  



 
 

 

 

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

40 
 

 

 

 
Sumário da Unidade 
 
"Desvantagem", assim como "velho" e "aprendizagem" é um termo complexo, com vários 
significados. 

Estar, ou ter a perceção de estar, em desvantagem pode levar à discriminação. 

Aqueles que são’ idosos’ nem sempre estão em “desvantagem” 

O processo de envelhecimento pode resultar em fatores que criam ou aumentam a 
desvantagem. 

Combater as barreiras à participação causadas pela desvantagem é parte do papel do 
facilitador da aprendizagem, no entanto não é da sua exclusiva responsabilidade 
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Unidade 4 Conhecer os 
aprendentes 
 
Esta unidade analisa os primeiros contatos. No seu coração estão os princípios de melhores 
práticas, pertinentes a todo o ensino de adultos em relação à compreensão das motivações, 
expectativas, e aspirações dos aprendentes, a fim de planear e oferecer aprendizagens 
relevantes. No caso dos adultos não-participantes e difíceis de alcançar, o primeiro contato 
pode ser um desafio nomeadamente por causa das terríveis consequências de má gestão. 
 
Resultados da aprendizagem 
 
Após a conclusão desta unidade, será capaz de: 
 
Reconhecer o papel que a “atitude” desempenha na aprendizagem na velhice. 

Compreender o papel do professor nas práticas de envolvimento iniciais. 

Reconhecer as metodologias utilizadas para o primeiro contacto com não-participantes 

Desenvolver o conhecimento dos princípios das estratégias para um primeiro envolvimento 
positivo. 

 

4.1 Empurrar as fronteiras 
 
Habitualmente os contextos definem o comportamento dos professores. Os contextos 
institucionais formais e não-formais de educação de adultos ditam frequentemente o sentido 
da aprendizagem para professores e aprendentes. Para facilitadores de aprendizagem em 
sectores fora da educação, o impacto organizacional pode ser diferente, mas tão limitante 
quanto no contexto anterior. Para os participantes na aprendizagem isso pode significar que 
somente os que entendem as regras, e mais importante, têm as habilidades para as manipular, 
podem participar. A não participação na aprendizagem pode ter um pouco a ver com as 
atitudes adversas por parte das hierarquias organizacionais ou de professores individuais. 
 
Um dos pontos fortes da educação de adultos é que não tem que ser, e em muitos casos não é, 
demarcada pelas mesmas limitações impostas à educação dos jovens. No entanto, há uma 
tendência para reproduzir o comportamento de escola (em evidência em muito do que 
acontece), ditada pelas expectativas de professores e aprendentes e reforçada pela aplicação 
de regras e regulamentos. 
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Para si 
 
Considere a imagem seguinte e responda às questões. 
 

 
 

1. Observação 
• O que vê?  

• Onde e quando pode estar a ocorrer esta cena? 
• Existe na imagem alguma coisa que o/a perturba ou intriga? 
• Que sentimentos lhe provoca esta imagem? 
• Descreva a situação da perspetiva do idoso. 

 
2. Análise 

• What are the assets he could bring to a class? 
• Consegue relacionar-se com a pessoa retratada? 
• O que é que o pode desencorajar e/ou afastar da aprendizagem? 
• Acredita que ele é um candidato para a aprendizagem? 
• Quais seriam os contributos que ele poderia dar a uma classe? 
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3. Em panorama 
• Como é que poderia encorajá-lo a participar? 
• Quais são as suas qualidades mais fortes como educador/a, que o/a ajudariam a 

abordar este individuo? 
• Quais são as suas competências menos desenvolvidas? 

 
Empurrar as fonteiras é um processo que exige reflexão, análise, criatividade e compromisso. 
Na aprendizagem, os limites não são apenas impostos pelo contexto, mas também por aqueles 
que estão por dentro dos processos - o facilitador, os potenciais e os já existentes aprendentes. 
As atitudes, crenças, convicções, a confiança, o antagonismo devem ser abordados, ajustados 
ou superados. 
 

4.2 Atitudes 
 
A influência das atitudes - de nós próprios e dos outros - é um poderoso recurso de inclusão e 
de exclusão. O que nós pensamos, acreditamos e sentimos sobre os outros tem efeito na nossa 
reação; a nossa capacidade de influenciar a forma como as outras pessoas nos vêm podem 
determinar o quão bem-sucedido somos em mantermo-nos incluídos. 
 
As atitudes coletivas sobre os estados e processos (velhice; envelhecimento) podem conspirar 
com perceções individuais para criar uma resposta geralmente negativa. Como vimos na 
unidade 3 há grandes vantagens que advêm do processo de envelhecimento, mas ainda é 
comum que as atitudes sejam negativas, aos níveis individuais e sociais. 
 
Há uma série de riscos inerentes à negligência dos aspetos positivos. Se os idosos forem vistos 
como problemáticos, serão tomadas menos ações para permitir a sua participação (em razão 
do aumento de custos; esforços, e capacidades). Se as perceções negativas do envelhecimento 
prevalecerem, os indivíduos assumem-nas como parte de sua própria autoimagem ("Eu sou 
velho, portanto, eu não posso aprender"). Pior ainda se aqueles que trabalham com os idosos 
mantiverem os pré-conceitos de que provavelmente não serão bem-sucedidos nas atividades 
que desenvolverem para melhorar seu o bem-estar.  

4.3 Tornar-se inclusivo 
 
A convicção de que a aprendizagem ao longo da vida deve ser para todos é o ponto de 
partida para uma atitude "inclusiva”. A inclusão na aprendizagem exige a minimização ou 
eliminação de barreiras que podem excluir alguém de qualquer parte do processo. 
 
A exclusão é um risco a qualquer momento da jornada de aprendizagem: descoberta da 
aprendizagem; acesso a uma oportunidade de aprendizagem; tornar-se membro de um 
grupo de aprendizagem; aprender em grupo; progredir nas aprendizagens. 
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Reflexão pessoal 

 
A exclusão social é: 
 
 ‘O processo dinâmico de ser excluído, total ou parcialmente, de qualquer um dos sistemas 
social, económico, político ou cultural que determinam a integração social de uma pessoa 
na sociedade’ (Walker and Walker, 1997). 
 
‘A exclusão social dos idosos é concetualizada principalmente como um baixo grau ou até 
mesmo a falta de participação em redes familiares e/ou sociais formais e informais, 
incluindo atividades de lazer, apoio social inadequado e isolamento social.' 
Volunteering by Older People in the EU 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf  
 
O que pensa sobre estas definições? Está alguma coisa em falta? Alguma coisa errada? Há 
alguma coisa que poderia ser dita de outra maneira? 

• Será que a maneira como a educação de adultos acontece onde você está, contribui 
para combater a exclusão social das pessoas mais idosas? 

A fim de chegar a uma visão informada, pense sobre: 

• Os níveis de participação 
• Os tipos de aprendizagem oferecidos 
• Os perfis dos aprendentes que você conhece 
• Os perfis de adultos mais velhos que você conhece 

Escreva os fatores que contribuem para a inclusão e que se opõem, na tabela seguinte: 
 
Práticas inclusivas Práticas exclusivas 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mudar de práticas exclusivas para inclusivas requer a interação de diferentes atores numa 
colaboração que coloque as necessidades do indivíduo no centro do processo. As atitudes, 
princípios e as práticas podem todos precisar de se adaptar; as visões entranhadas e os 
hábitos serão desafiados. 
 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf
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Inclusão é a opção certa, mas também a mais difícil. Fazer a aprendizagem acontecer para 
pessoas marginalizadas do processo frequentemente resulta em processos de 
aprendizagem que nada se parecem com a norma. Se essa aprendizagem pode ser inserida 
nas estruturas locais em que ocorre a educação de adultos é uma questão de pesquisa, 
julgamento e ação cooperativa. 
 
Estudo de caso 
 
Rede OED http://www.eaea.org/oed-projekt/index.php  
 
A EAEA (European Association for the Education of Adults4), coordena a rede OED (Outreach, 
Empowerment, Diversity). O projeto conta com exemplos de práticas inclusivas na educação 
de adultos em toda a Europa. Estes exemplos foram obtidos por meio de informações 
recolhidas a partir de uma “grelha” comum projetada para capturar as "melhores práticas". 
A “grelha” fornece uma ferramenta útil para as organizações avaliarem a sua prática em 
relação à inclusão. 
 
Embora o foco deste projeto não seja especificamente a aprendizagem na velhice, os 
exemplos dão ideias claras sobre as necessidades de aprendizagem mais presentes de um 
conjunto de grupos marginalizados com soluções que envolvem a prática colaborativa onde 
a liderança é assumida por diferentes agências (e não apenas por educadores de adultos). 
 
Avaliar quão bem a sua própria organização faz em relação à prática inclusiva fornece 
informações vitais para a defesa, mudanças na prática e exemplos de boas práticas internas 
que podem ser construídas. 
 
Procurar boas práticas fornece potenciais mentores e parceiros num processo de mudança 
com modelos de prática que podem ser replicados, com apoio e aconselhamento. 

4.4 Encontrar aprendentes de difícil alcance 

 

                                                
4 Associação Europeia para a Educação de Adultos 

http://www.eaea.org/oed-projekt/index.php
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Alguns podem dizer que o recrutamento de aprendentes não faz parte do papel do 
professor. Uma abordagem inclusiva exige que todas as partes interessadas façam o seu 
papel e isto inclui os professores. 
 
Uma vez que o compromisso de alargar a participação tenha sido feito (compreendendo 
que "o alargamento da participação" não significa "mais do mesmo"), segue-se que os não-
aprendentes se tornam o principal grupo-alvo do fornecedor de aprendizagem. 
 
Por definição ‘não-aprendentes’ não são suscetíveis de ser conhecidos pelos fornecedores 
de aprendizagem. Eles podem ser: utilizadores de outros serviços (saúde, por exemplo); 
membros de grupos religiosos ou culturais, clubes e sociedades; clientes habituais em bares, 
cafés, bibliotecas, centros comerciais, abrigos para mendigos; quem vai buscar as crianças à 
escola; as visitas a parentes acamados. Então, o primeiro contato é desejável que seja feito 
com base numa boa relação feita no local.  
 
A cooperação com outros serviços que são utilizados por idosos pode ajudar a ampliar a 
participação por: 

 
• Reduzir o fosso entre os não-participantes em aprendizagem e os fornecedores de 

ensino e de aprendizagem; 
• Fornecer informações essenciais sobre as necessidades de aprendizagem; 
• Sinalizar oportunidades de aprendizagem;  
• Associar novos fornecedores de aprendizagem. 

Agências intermediárias podem não abraçar abertamente a prestação de aprendizagem 
dentro das suas competências, no entanto, a aprendizagem acontece no seu envolvimento 
com os idosos (aconselhamento sobre questões de saúde, aconselhamento financeiro e 
sobre benefícios, por exemplo). 

 
Os fornecedores de aprendizagem podem chamar a atenção dos intermediários locais para 
o potencial inexplorado da aprendizagem nas suas organizações. A ação cooperativa pode 
depois transformar o potencial em realidade. Os intermediários podem, eles mesmos, 
identificar lacunas na oferta de aprendizagem e tomar medidas para as colmatar. 
 
Estudo de caso 
 
A Comunidade do Caribe Africano em Leicester, Reino Unido, tinha um problema. Alguns 
idosos que se reuniam regularmente num clube social, organizada por um centro de dia da 
comunidade, abordou o gerente com as suas preocupações. Eles sentiam que a geração 
mais jovem se afastava cada vez mais das suas raízes culturais. Os idosos queriam partilhar 
as suas experiências em primeira mão da cultura caribenha. Decidiram que as curas 
tradicionais e remédios para uma grande variedade de doenças. Assim decidiram que os 
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remédios para uma variedade de doenças poderiam fornecer conselhos práticos, bem como 
ilustrar a sua rica herança. Os remédios eram transmitidos oralmente; muitos dos idosos 
tinham problemas de alfabetização. Alguns dos idosos pensaram que as novas tecnologias 
poderiam ser uma forma eficaz de envolver o interesse dos mais jovens; mas os idosos 
tinham uma experiência muito limitada de TIC e quase nenhuma experiencia prática. 
 
O que é que aconteceu? 
 
O gestor do centro de dia reconheceu que a equipa do centro não estava preparada para 
ajudar neste dilema. 
 
Ele dirigiu-se ao município da cidade para pedir ajuda. 
 
O município colocou o centro em contacto com uma Universidade Sénior local e ao mesmo 
tempo indicou como poderia ser feito o pedido de financiamento para este projeto. 
 
A Universidade Sénior reuniu alguns dos seus professores (alfabetização; TIC; escrita criativa) 
contatou com os membros do serviço de biblioteca que trabalham com diversas 
comunidades de Leicester. A este grupo reuniu-se não apenas o grupo original de idosos, 
mas também outros grupos do Caribe que funcionam na cidade. E assim nasceu um projeto. 
 
A parceria elaborou uma proposta bem-sucedida para financiamento que permitiu aos 
professores trabalhar com idosos e reunir o conteúdo para um livro de remédios; escrever 
esse conteúdo de forma que seja refletida a tradição oral; instigar a atividade 
intergeracional entre os membros da comunidade para criar e preencher um síto. Neste 
processo ocorreu muita aprendizagem. 
 
A festa de lançamento de " Caribbean Calabash", do livro e do sítio (não mais em comissão), 
reuniu membros jovens e idosos da comunidade, professores, bibliotecários, vereadores, 
imprensa e comunidade em geral de Leicester, e agora todos sabem: 
 
‘Teias de aranha nos golpes; leite de burra para a asma e gengibre para a indigestão.’ 
Note que: 
 
Nunca houve qualquer menção por parte dos idosos de que precisavam ou queriam 
"aprender". Eles tinham um problema e a aprendizagem desempenhou um papel 
significativo na sua resolução. 
 
Como parte da ação colaborativa para encontrar aprendentes de difícil alcance os 
promotores da aprendizagem podem: 

• Reunir informação sobre as necessidades de aprendizagem; 
• Interpretar essas informações e sugerir ações; 
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• Fazer perguntas para melhorar a compreensão sobre os diferentes ‘grupos de 
clientes’; 

• Transmitir o que é necessário à organizações; 
• Identificar agências e indivíduos como alvos para colaboração a longo termo (outros 

grupos com interesses semelhantes; serviços que possam fazer progredir o trabalho, 
por exemplo); 

• Fazer a ligação entre partes para resolver problemas (locais para a aprendizagem, 
equipamento especializado, por exemplo). 

Pesquisa 
 

O projeto LENA, em que os membros da equipa do projeto MATURE estiveram envolvidos, 
propôs-se encontrar formas de ir ao encontro de não-participantes e idosos difíceis de 
alcançar. O projeto LENA testou um modelo de focus group de envolvimento para 
determinar que tipo de aprendizagens podem atrair e motivar idosos marginalizados. 

Páginas 28 – 41 ‘Learning that works for older people’ (Manual LENA) http://www.bia-
net.org/en/lena.html - resume as experiências e os resultados deste trabalho em focus 
group  

O trabalho do LENA deu informações valiosas tanto sobre o formato como conteúdo das 
oportunidades de aprendizagem que podem persuadir os não comprometidos a participar e 
que levariam a uma experiência enriquecedora. Isso levou a considerações sobre os temas 
que foi de grande importância e sobre as relações dentro dos grupos que promovem a 
aprendizagem. As técnicas de facilitação são fundamentais para o sucesso na gestão dos 
focus groups (página 15 do manual LENA). 
 

Para si 
 
Estudos de caso 
 

• Leia os casos de estudo da Áustria, REIFER LEBENSGENUSS (Página 25); Grécia, 
programa HAEA para idosos (pagina 29); Eslovénia, Simbioz@, e-literate Eslovénia 
(Página 34) no relatório de pesquisa MATURE http://matureproject.eu/wp-
content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf)  

Pense nas áreas de desvantagem em que o projeto MATURE se concentrou: saúde, 
dependência e cultura. Nas caixas abaixo liste todas as instituições que se lembra na sua 
localidade que podem ter contato com idosos em desvantagem.  

http://www.bia-net.org/en/lena.html
http://www.bia-net.org/en/lena.html
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
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Saúde Dependência Cultura 
 
 
 
 
 

  

 

• Alguma das instituições que mencionou coopera, atualmente, com os fornecedores 
de aprendizagem? De que maneira? 

• Quais são as barreiras que existem, se houver, à cooperação entre as instituições na 
sua área? Como se pode superar essas barreiras? 

 
Sumário da Unidade 

O papel de facilitador de aprendizagem contém a incumbência de chegar a novos 
aprendentes.  

A mudança de atitudes faz parte do processo para atingir os aprendentes mais difíceis de 
alcançar. 

O desenvolvimento de estratégias para envolver os de mais difícil alcance é uma ação 
colaborativa, na qual o papel do facilitador da aprendizagem pode ser claramente 
identificado. 

Flexibilidade, disposição para alargar os limites, empatia e comprometimento são 
características fundamentais dos indivíduos e das organizações inclusivas. 
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Unidade 5 Planear 
aprendizagem relevante 
 
Esta unidade explora maneiras para que o facilitador de aprendizagem planeie as 
aprendizagens mais envolventes e significativas. A aprendizagem em grupo pode apresentar 
dificuldades consideráveis aos participantes. As aprendizagens desencadeadas pela transmissão 
de conteúdos tem a sua própria linguagem, pressupostos e resultados. Há expectativas de que 
as pessoas quando escolhem o que estudar, já estão na posse de conjuntos de habilidades que 
lhes permitam interagir com o conteúdo e ajustar os resultados para satisfazer as suas 
motivações. Para aqueles que estão dispostos e inseridos no processo de aprender isso pode 
ser muito claro, mas para os não-participantes todo o processo de aprendizagem pode ser um 
mistério ameaçador. 
 
Resultados da aprendizagem 
 
Após a conclusão desta unidade, será capaz de:  
 
Considerar modelos de planeamento  

Avaliar a sua prática atual pela sua capacidade de gerar aprendizagem relevante e 
envolvente 

 

5.1 Planear a aprendizagem 
 
No centro de um bom planeamento está a compreensão de razões referentes a “o quê”, 
“porquê”, “como” e “onde” os adultos necessitam ou querem aprender. 
 

Pesquisa 
 
Veja os casos de estudo da Alemanha, Grécia e Eslovénia no relatório de pesquisa MATURE 
http://matureproject.eu/research-report: 
 
Página 27 - Computerfrühstück für Ältere, Alemanha 
Página 30 - THE SEELERNETZ group, de 50plus Hellas  
Página 36 – Grupo de autoajuda, ZDUS. 
 

http://matureproject.eu/research-report
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Olhe novamente para os relatórios de atividade dos focus groups no manual LENA (páginas 
28 a 41) http://www.bia-net.org/en/lena.html. Preste atenção especial a "Lições para o 
desenvolvimento curricular" seções no final de cada resumo. Escreva nas caixas abaixo 
pontos-chave a partir dos exemplos sobre o papel do professor; o conteúdo da 
aprendizagem; metodologia; e aprendentes. 
 
Papel do professor Conteúdo Metodologia Aprendentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Para os grupos de adultos destes exemplos a aprendizagem "relevante" é a aprendizagem 
que têm um impacto nas suas vidas. É a aprendizagem que é necessária para resolver um 
problema, real ou potencial, que, se não for resolvido, diminui a sua capacidade de 
funcionar como desejam e pode ter um efeito negativo no seu bem-estar. Estas não são as 
pessoas que "não querem aprender", mas são pessoas que querem aprender coisas que 
fazem sentido para elas. 
 

5.2 O ponto de partida 
 
A aprendizagem relevante acontece quando o facilitador de aprendizagem entende o que 
isso significa para os indivíduos de um grupo. Conhecer os membros do grupo é 
fundamental. O caminho mais fácil é assumir que as pessoas que foram atraídas por um 
curso chamado "TIC para os mais de 50 anos” estão lá porque partilham aspirações comuns 
sobre o quê e como eles vão aprender. Sem atender à heterogeneidade inerente a um 
grupo de diversas idades, origens, personalidades, costumes e culturas, diminui-se a 
probabilidade de sucesso da aprendizagem para todos. 
 
É ainda mais importante entender e fazer algo sobre as expectativas individuais daqueles 
que não participam. Conversar com outras pessoas em contacto formal ou informal com os 
“não-aprendentes” é um ponto de partida, mas as conversas de planeamento mais valiosas 
têm lugar entre os novos aprendentes e o facilitador da aprendizagem.  
 
Superar a tendência de agrupar pessoas em grupos homogéneos exige um esforço e exame 
de consciência por parte do facilitador de aprendizagem. 
 
  

http://www.bia-net.org/en/lena.html
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Atividade 
 
Escolha uma celebridade bem conhecida e descreva aquilo que acha sobre a sua 
personalidade; peça aos seus amigos/colegas para fazer o mesmo (em relação à mesma 
pessoa). Depois compare suas descrições e responda às seguintes perguntas: 

Porque será que nós vemos a mesma pessoa de maneiras diferentes? 

Em que medida a nossa opinião sobre nós próprios influencia a visão que temos dos outros? 
Se influencia em alguma medida, será porquê? 

O que não gostamos nos outros, que pode ser uma reação exagerada? 

O que é que toleramos nos outros que pode ser uma reação demasiado generosa? 

De onde é que vêm esses vieses? 

O que é a subjetividade / objetividade? O que é discriminação? 

Que problemas podem resultar de julgar as pessoas subjetivamente em vez de 
objetivamente? 

Como podemos desenvolver mais objetividade quando julgamos alguém? 

Use esta atividade no seu grupo de aprendizagem. 

Conhecer melhor as necessidades de aprendizagem individuais e as expectativas não é o 
único exercício. A informação recolhida inicialmente para o planeamento do programa será 
modificada à medida que o grupo evolui. A aprendizagem muda as pessoas, e a mudança 
acontece ainda antes do programa de aprendizagem terminar. Um diálogo constante entre 
o facilitador de aprendizagem e os membros do grupo é necessário para avaliar como as 
coisas estão; para fazer mudanças; desenvolver novas abordagens e conteúdos que se 
encaixem com as novas aspirações dos aprendentes. 

5.3 Desenvolver o conteúdo de aprendizagem 
 
É provável que seja necessário fazer uma abordagem diferente para o desenvolvimento do 
curso e conteúdo do currículo para chegar aos de difícil alcance, como o caso dos idosos 
mais desfavorecidos. A hipótese que a equipa do projeto MATURE tem trabalhado é a de 
que a oferta mais comum de educação de adultos pode apresentar ela mesmo obstáculos à 
participação e de alguma forma explicar por que é que há tantos idosos que não querem 
envolver-se em atividades de aprendizagem. 
 



 
 

 

 

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

53 
 

 

Este facto foi fortemente ilustrado nas experiências com focus groups de parceiros do 
projeto LENA na República Checa (Página 28, Manual LENA http://www.bia-
net.org/en/lena.html), onde as memórias sobre o que era aprender num regime totalitário 
tinham gerado expectativas negativas que foram difíceis de superar. 
 
O grupo de ginástica Chair na VHS Hamburg (Página 28 do relatório de pesquisa MATURE 
(http://matureproject.eu/research-report) surgiu a partir da consideração de auto 
perceções dos participantes anteriores que estavam agora capazes de poder assistir às aulas 
"normais" de exercícios. 
 
Os parceiros do projeto MATURE desenvolveram um compromisso com uma visão de 
desenvolvimento do currículo e do curso, testada e ajustada durante os projetos anteriores 
em que os membros da equipa colaboraram. 
 
A visão da aprendizagem que emergiu é que: 
 

• It is not the sole preserve of ‘education’. Collaboration and cooperation are key to 
the development and delivery of learning that works.  

• É uma atividade ativa e baseada na experiência. 
• É concebida e desenvolvida com inputs consistentes pelo utilizador final. 
• A sua eficácia é avaliada pelo impacto que tem sobre a vida e as pessoas, em vez de 

uma soma de habilidades “inúteis”. 
• Os resultados são muitos e variados; os mais eficazes para os idosos são os que lhes 

permitem desenvolver competências para sustentar uma longevidade proactiva. 
• Não é exclusiva da ‘educação’. A colaboração e cooperação são fundamentais para o 

desenvolvimento e oferta de aprendizagem que funcione. 
 
 
Planificar é um processo que implica três fases: 
 

1. Trabalho em rede 
2. Consultoria 
3. Implementação 

 

http://www.bia-net.org/en/lena.html
http://www.bia-net.org/en/lena.html
http://matureproject.eu/research-report
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Para si 
 
O ‘professor’ tem um papel a desempenhar em todas essas fases. Para perceber melhor “o 
quê”, “o porquê” e ter acesso a mais informação sobre o processo de planeamento use as 
referências no campo ‘mais pesquisa e informação’ no quadro abaixo. 
 
O quê Porquê Mais pesquisa e informação 
Trabalho em 
rede 

Para conectar todos num local/região 
que trabalhem com ou para idosos 
(incluindo a representação de idosos 
individuais).  
Através da ação colaborativa, para 
determinar as necessidades de 
aprendizagem e desenvolver soluções 
cooperativas para essas necessidades. 

LISA – Learning in Senior Age 
www.bia-net.org/lisa)  
 
EuBiA – Broadening People´s 
Minds in Ageing, www.bia-
net.org/EuBiA 

Consultoria Para ouvir sobre a aprendizagem de 
pessoas mais velhas e de seus 
representantes/apoios  
Para determinar a natureza e o 
conteúdo da aprendizagem o que pode 
funcionar para os não participantes e 
desfavorecidos.  
Para negociar como, quando e onde a 
aprendizagem pode ocorrer. 
Para rever quais aprendizagens serão 
relevantes. 

LENA – Learning in the post 
professional phase www.bia-
net.org/lena 

Implementação Para "traduzir" as mensagens da 
primeira e segunda fase (trabalho em 
rede e consultoria) em oportunidades 
de aprendizagem.  
Para explicar aos potenciais 

LENA – Learning in the post 
professional phase www.bia-
net.org/lena 
LARA – Learning, a Response 
to Ageing:  

http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/EuBiA
http://www.bia-net.org/EuBiA
http://www.bia-net.org/lena
http://www.bia-net.org/lena
http://www.bia-net.org/lena
http://www.bia-net.org/lena
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participantes como aquilo que foi 
planeado irá satisfazer os seus desejos e 
motivações expressos na fase de 
consulta. 

www.laraproject.net 

 

5.4. Literacias para o Envelhecimento 
 
Durante o decorrer do trabalho do projeto anterior, foi evidente que o tipo de conteúdo 
que pode ser mais apelativo a não-participantes idosos é o que aborda questões sobre a 
velhice: manutenção de uma boa saúde (dieta, exercícios, estimulação mental); atualização 
em relação às novas tecnologias; segurança (em casa e fora); reminiscência, a reflexão e a 
partilha de experiências anteriores. 
 
O processo de envelhecimento incluirá acontecimentos e experiências sobre os quais se 
pode construir um amplo repositório de competências e saberes. Envelhecer pode resultar 
numa diminuição da capacidade do indivíduo para responder às situações, adquirir e 
exercer essas competências que permitem ao individuo enfrentar desafios futuros. 
Indivíduos em desvantagem podem ter mais dificuldade em enfrentar estes desafios ou 
obstáculos. 
 
 

Para si 
 
In order to better understand competences for ageing the LARA project team  (LARA – 
Learning, a Response to Ageing), developed a paradigm – Literacies for Ageing – that 
described what people need to be able to do to lead active, participatory and autonomous 
later lives. 
Para entender melhor as competências para o envelhecimento a equipa do projeto LARA 
(LARA - Learning, a Response to Ageing), desenvolveu um paradigma - Literacias para o 
Envelhecimento - e descreveu o que é que as pessoas precisam ser capazes de fazer para 
levar uma velhice mais ativa, participativa e autônoma. 
 
Dê uma vista de olhos na página 16 do toolkit LARA: 
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/en-lara-toolkit.pdf   
 
O paradigma LARA tem no seu cerne a 'Literacia de Aprendizagem'. A premissa é que as 
ações descritas no âmbito da literacia de Aprendizagem permitem uma contribuição 
positiva para superar desafios identificados noutras literacias. 
 
O paradigma é uma ferramenta flexível que ajuda a pensar sobre as formas pelas quais a 
aprendizagem pode ser formulada para ser útil. Os elementos da secção Literacia de 

http://www.laraproject.net/
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/en-lara-toolkit.pdf
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Aprendizagem são consistentes, descrevendo o processo de aprendizagem que é 
transferível para as situações previstas nas outras literacias. 
 
Atividade 
 
Apresenta-se de seguida o paradigma das ‘Literacias’ desenvolvido no projeto LARA para 
que possa identificar os desafios que os idosos desfavorecidos podem enfrentar. 
 
Passo 1. A partir do seu próprio conhecimento e experiência descreva os efeitos da 
desvantagem na Saúde, Cultura, Atitude e Dependência.  

Passo 2. Considere que resultados podem ser alcançados através da aplicação de uma ação 
de "Literacia de Aprendizagem" para os efeitos da desvantagem que listou.  

Passo 3. Que tipos de programas de aprendizagem podem levar a estes potenciais 
resultados. 
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5.5. Como se pode medir? 
 
Tendo em atenção as práticas de planeamento descritas neste capítulo, é hora de refletir 
sobre o seu próprio trabalho: 
 

• Você já usa (a) trabalho em rede (b) consultoria para fundamentar o planeamento? 
Com quem? De que formas? 

• Na elaboração de conteúdos de aprendizagem como tem em atenção as 
necessidades de aprendizagem individuais no grupo? 

• Que experiência já tem em trabalhar com pessoas com desvantagem? De que forma 
teve em conta mudanças para ajustar o plano se às suas necessidades? 

• Como é que a sua prática atual contribui para o desenvolvimento de competências 
para o envelhecimento como descrito no paradigma do projeto LARA? 
 

Sumário da Unidade 
 
O planeamento das aprendizagens: 
 
Requer uma compreensão do que é relevante para os aprendentes na velhice. 

Exige um novo olhar sobre os estilos dos programas de aprendizagem, o seu conteúdo e as 
metodologias empregadas. 

Funciona bem quando realizado em colaboração com os outros incluindo o utilizador final 

Requer capacidade de adaptação e flexibilidade dos fornecedores de aprendizagem, tanto a 
nível individual como organizacional. 
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Unidade 6 – Proporcionar 
aprendizagem envolvente 
 
Considerar as necessidades dos aprendentes menos favorecidos e dos de difícil alcance terá 
um impacto em cada uma das partes do processo de ensino. O que acontece uma vez que o 
grupo esteja formado e as aprendizagens negociadas é tão importante quanto encontrar os 
participantes. 
 
Resultados da aprendizagem 
 
Após a conclusão desta unidade, será capaz de: 
 
Refletir sobre os aspetos do grupo como um apoio para a aprendizagem 

Entender quais métodos são mais adequados para promover a autonomia e independência 
na aprendizagem para idosos 

Reconhecer formas para promover a equidade e a igualdade nas situações de grupo. 

 

6.1. A importância do grupo de aprendizagem 
para os idosos em desvantagem 
 

 
 
Uma das mais debilitantes consequências da velhice e da desvantagem pode ser o 
isolamento. 
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 “.... o contato social e as relações com outras pessoas pensa-se que têm uma influência 
positiva considerável no bem-estar e saúde de um indivíduo. De facto, a continuação da 
participação dos idosos na sociedade pode manter o seu sentimento de autoestima, 
evitando, assim, os riscos associados ao isolamento, à perda de confiança ou à diminuição 
da autoestima.” 
 
Eurobarometer Active Ageing report 2012 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf 
 
O papel do grupo, no grupo de aprendizagem, por isso, torna-se de extrema importância. A 
interação, a comunicação, a resolução de problemas informalmente, a formação de 
amizades, o apoio, a empatia e diversão são todos possíveis resultados do processo de 
aprendizagem em grupo. A sua contribuição para o processo de aprendizagem do indivíduo 
não dever ser subestimada. 
 
É necessário um conjunto de estratégias e tarefas para capacitar os indivíduos a interagir em 
diferentes formas e combinações; o facilitador da aprendizagem irá gerir essas interações 
para estimular a aprendizagem. Entender o potencial de várias combinações dentro do 
grupo é um ponto de partida. 
 
Tamanho Tarefas Impacto nos aprendentes 
Individuals Reflexão pessoal 

Gerar dados de caracter pessoal 
O foco pessoal aumenta a 'segurança'  
O foco pessoal significa começo positivo  
Traz um sentimento de pertença e posse 

Pares/três Gerar dados  
Verificar dados 
Partilhar interpretações  
Adequado para a prática de 
competências de comunicação 
básicas (escuta por exemplo, 
questionar, esclarecer)  
Tamanho apropriado para 
trabalhar cooperativamente 

Cria uma sensação de segurança  
Cria um senso de confiança pelo 
envolvimento ativo (autoconfiança)  
Cria os alicerces para a partilha e 
cooperação num grupo maior  
Ajuda os membros reticentes a poder 
participar. 

Quatro/dez Gerar ideias 
Criticar Ideias  
Número geralmente suficiente 
para permitir uma atribuição de 
papéis e responsabilidades, 
portanto, permite desenvolver 
uma série de trabalhos 
(por exemplo: resolução de 
problemas, apresentação, etc.) 

Diminui a segurança para os membros 
mais reticentes  
Ainda apresenta dificuldades para os 
membros se “esconderem” no grupo  
Fortes ainda conseguem entusiasmar os 
mais fracos  
Grupo ainda pequeno o suficiente para 
evitar que se formem subgrupos 

Mais de Size hinders discussion but Dificuldade em manter um clima de 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf


 
 

 

 

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

60 
 

 

dez workshop activities are 
possible 
Tamanho dificulta a discussão 
mas as atividades em workshop 
são possíveis 

apoio  
"Esconder-se" torna-se mais comum  
Existe a possibilidade de divisão ou 
fragmentação espontânea em 
subgrupos 

 
Os processos para a criação e gestão das interações dentro do grupo estão bem 
documentados. As implicações para o facilitador de aprendizagem são a necessidade de: 
 

• Diferenciar (tempo gasto com diferentes seções do grupo; diferentes atividades para 
os diferentes subgrupos; diferentes resultados esperados etc.);  

• Adquirir estratégias para criar e mudar as combinações de participantes;  
• Criar, selecionar e aplicar os recursos que permitem que as pessoas trabalhem de 

formas diferentes para um objetivo comum;  
• Gerir o seu próprio tempo de modo que pode ser gasto de forma equitativa para 

apoiar o processo de aprendizagem que está a ocorrer.  

 

Para si 
Sugestões para criar grupos  
 

• Códigos de cores - produzir cartões de cor; pessoas com a mesma cor trabalham em 
conjunto.  

• Códigos numéricos – numerar os participantes de 1 a 3, por exemplo - todos os 1s 
trabalhar em conjunto...etc. 

•  Cartas de jogar - cada participante tira uma carta do baralho – todas as cartas iguais 
ficam juntos, por exemplo: todos os Ases trabalham no mesmo grupo. 

• Aniversários - peça aos participantes para formar grupos com outros cujos 
aniversários aconteçam no mesmo mês.  

• Autosseleção em torno de uma determinada tarefa ou atividade – interesse pela 
mesma tarefa determina o grupo em que se fica. Todos os que querem debater, ler, 
etc. 

 
O que pode adicionar a esta lista? 
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6.2. Aprendizagem ativa, experiencial 
 
A gestão adequada dos grupos tem muito a ver com fazer a aprendizagem experiencial 
acontecer de forma eficaz. 
 
A chave para o sucesso na aprendizagem é o reconhecimento e o respeito pela experiência 
que os adultos trazem a qualquer uma das atividades de grupo. Com base nessa experiência 
é possível conseguir-se alcançar novas aprendizagens mais eficazes e motivadoras. A 
aprendizagem experiencial não é apenas uma boa maneira de adquirir novas competências 
mas também constrói confiança, autoestima e competências ao nível participativo que 
podem ter sido perdidas por pessoas que vivem mais isoladas. 
 

Atividade 

Ser capaz de usar a experiencia depende de trazer à luz experiências que já teve. 

Considere esta afirmação e responda às seguintes questões: 

Quais os trinta segundos da sua vida que mais gostaria de reviver, se só lhe restassem 30 
segundos de vida? 

O que é que a escolha que fez diz sobre a pessoa que é? 

Como é que a sua vida atual e os seus resultados se comparam com a “fase” da sua vida que 
relembrou? 

Está a trabalhar para o que realmente o/a faz feliz e realizado/a? Se não, como é que pode 
recuperar e redirecionar o seu esforço? 

Será que os 30 segundos escolhidos fornecem pistas sobre as suas paixões e talentos que 
atualmente subutiliza ou nega por alguma razão? 

Esse momento, que escolheu, foi planeado ou surgiu por acidente? 

O que é que os nossos melhores momentos nos dizem sobre o que devemos fazer com o 
tempo que temos? 

A abordagem experiencial favorece o desenvolvimento de habilidades reflexivas e analíticas, 
bem como a aquisição de novas aprendizagens, a fim de que os sujeitos possam beneficiar 
de uma forma mais positiva do que se passou antes. 
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Para se atualizar em relação à aprendizagem experiencial veja o manual de formação LARA 
(página 18) e experimente a lista de verificação de facilitador na página 21 do toolkit LARA. 
 
(http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html) 
 

 
Os parceiros do projeto MATURE escolheram desenvolver o tema da aprendizagem 
experiencial, olhando detalhadamente para dois aspetos. O primeiro é um método de 
simular a reflexão individual através da experiência estética. Testou essa abordagem na 
Unidade 4, secção 4.1. 
 
Experiência Estética - entendida como a exploração sistemática de obras de arte - pode 
contribuir para obter conhecimento integrado, abrangendo dimensões críticas, reflexivas e 
afetivas de aprendizagem. Essa experiência amplia as perspetivas de forma a abordar os 
processos e os fenômenos, para os ”ver” de um ponto de vista diferente e aprofundar 
aspetos que vão além da aparência, para melhor entendimento dos condicionamentos 
causais (Kokkos, 2010). 
 
O projeto multilateral 'ARTiT', apoiado pelo subprograma Grundtvig do Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, trabalhou sobre este tema. Siga a ligação seguinte para 
saber mais sobre este trabalho:  
http://artit.eu/en/ARTiT_METHODOLOGY_AND_MODULES_EN.pdf  
 
Partilhar experiências pessoais publicamente (o grupo) pode ser assustador e algumas 
pessoas evitam-no. Encontrar os meios para tornar "anónimo" esse processo de partilha 
permite que as pessoas revelem as suas experiências e possam refletir criticamente sobre o 
que partilharam. Uma vez partilhadas, as experiências combinadas do grupo podem ser 
utilizadas. 
 
A autodeterminação e a auto-organização são fatores importantes para manter a 
autonomia na velhice. Estes fatores são o segundo foco do projeto MATURE, no contexto da 
aprendizagem experiencial. 
  

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://artit.eu/en/ARTiT_METHODOLOGY_AND_MODULES_EN.pdf
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Para si 
 
Estudo de caso 
 
Um grupo de idosas, Alemãs e Turcas, querem fazer uma viagem por Hamburgo. O tempo 
está agradável; mas elas têm pouco dinheiro para gastar. Discutiram várias opções, no 
entanto não há maneira de chegarem a um acordo. 
 
Uma das mulheres pede ao facilitador para tomar a decisão sozinho já que o grupo não é 
capaz de chegar a uma conclusão. 
 
A História pode ter vários finais. 
 
O facilitador decide sobre uma das opções e explica por que é que decidiu assim.  
O facilitador propõe uma votação e opta-se pela resposta da maioria. 
O facilitador recusa-se a ser responsável pela escolha e entrega a decisão (e o processo de 
tomada de decisão) de volta ao grupo. 

• Avalie cada um dos possíveis resultados do estudo de caso e a sua contribuição para 
a autodeterminação do grupo e dos indivíduos que dele fazem parte. 
 

Considere este extrato do estudo de caso acima: 
 
‘Um grupo de idosas, Alemãs e Turcas, querem fazer uma viagem por Hamburgo. O tempo 
está agradável; mas elas têm pouco dinheiro para gastar.’ 
 

• Em quantas atividades diferentes consegue pensar que poderão ajudar estas idosas a 
alcançar o seu objetivo? Que recursos podem ser precisos? 

•  
Atividade Recursos 

1. Pesquisa sobre as promoções em 
Hamburgo 

Mapas 
Informações, brochuras e guias 
Internet 
Opções de transporte 

2.   
 

3.   
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6.3. Facilitação 
 
Facilitação é o “companheiro natural” do ensino experiencial e da aprendizagem. A 
facilitação diz respeito às responsabilidades do professor, que incluem: 
 

• Manter o grupo unido e deixá-lo crescer (participação, comunicação, tomada de 
decisão, liderança, resolução de conflitos);  

• Resumir e sintetizar as informações;  
• Apreciar e incentivar os indivíduos dentro do grupo;  
• Iniciar a discussão, articulando questões de grupo não resolvidas;  
• Celebrar, usar e gerir a heterogeneidade dentro do grupo;  
• Estar acessível para os participantes, ouvindo-os, as suas ansiedades, os seus 

pensamentos, problemas, alegrias;  
•  Partilhar as suas próprias experiências de vida com os aprendentes;  
• Fornecer um sentido de orientação, dando feedback;  
• Desenvolver um relacionamento próximo com os aprendentes e construir esperança 

e confiança;  
• Oferecer sessões que melhorem a autoconfiança e autoestima dos participantes na 

aprendizagem; 
 

 
Para si 

 
De que forma é que a sua metodologia condiz com as características de facilitação descritas 
acima? 
 

6.4. Igualdade e equidade 
 
Conhecer as motivações, aspirações e expectativas das pessoas no seu grupo; gerir as 
atividades do grupo para garantir a aprendizagem experiencial e ativa; aplicar os 
facilitadores de aprendizagem ao invés de metodologias didáticas - são elementos da 
criação de aprendizagem em grupo democrática e justa. Criar o ambiente certo para a 
prática equitativa é fundamental para alcançar a igualdade. 
 
A equidade depende das ações tomadas pelo facilitador e aprendentes para garantir que o 
indivíduo consegue o que aspira alcançar, de formas adequadas e pertinentes. Equidade não 
é sobre dar o mesmo tratamento a todos. Dar a todos os membros do grupo a mesma 
oportunidade de sucesso pode significar gastar mais tempo com uns do que com outros, 
fazendo mais trabalhos, dando mais apoios dependendo das necessidades individuais. Num 
grupo, onde haja participantes em desvantagem a proporção de tempo gasto com eles pode 
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ser significativamente mais do que com os outros. É necessário assegurar uma gestão do 
grupo cuidadosa para que todos os membros se sintam valorizados e que estão a progredir. 
Estas ações podem incluir a co opção de outros participantes do grupo para facilitar a 
aprendizagem ou para orientar e apoiar os que estão em desvantagem. 
 
Outros comportamentos que contribuem para a gestão equitativa do grupo, incluem: 
 

• Promover o respeito  
• Rejeitar as atitudes negativas e comportamentos inaceitáveis  
• Celebrar os sucessos, a diversidade e a diferença  
• Valorizar contribuições, ideias e opiniões 

 
Como, e porquê estes comportamentos são importantes e podem ser discutidos com os 
membros do grupo? Uma tarefa comum possibilita ao grupo debater as ações que 
demonstram conformidade com estas práticas e podem levar a autodeterminação das 
"regras do grupo”. 
 

Sumário da Unidade 
 
A aprendizagem num grupo proporciona benefícios para os participantes que vão para além 
da aquisição de novas competências e saberes. 
 
A gestão efetiva do grupo é uma competência fundamental para o facilitador de 
aprendizagem em geral e, em particular, quando acolhe aprendentes desfavorecidos e/ou 
desiludidos. 
 
A manipulação da prática de grupo para gerar oportunidades de aprendizagem experiencial 
e ativa promove empoderamento entre os participantes. 
 
As considerações de equidade e igualdade são fundamentais nos grupos em que participam 
idosos marginalizados e desfavorecidos. 
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Unidade 7 Tornar a 
aprendizagem útil – manter a 
motivação 
 
Esta unidade toma em consideração formas de incentivar os aprendentes recém-chegados a 
prosseguir com a aprendizagem para além da experiência inicial. Aqui são abordadas 
estratégias de motivação dentro do grupo de aprendizagem e as etapas que podem ser 
realizadas para incorporar a aprendizagem no dia-a-dia. 
 
Resultados da aprendizagem 
 
Após a conclusão desta unidade, será capaz de: 
 

Compreender o impacto da motivação 

Reconhecer processos e métodos necessários para manter a motivação para aprender 

Compreender como e porquê a motivação para a aprendizagem deve ser contínua. 

 

7.1 Manter a motivação no grupo 
 
Já foram discutidas uma série de estratégias de motivação: o desenvolvimento de 
conteúdos relevantes; aperfeiçoar a metodologia utilizada; a gestão dos grupos. Imagine o 
líder do grupo como um malabarista: 

 
 



 
 

 

 

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

67 
 

 

Manter a motivação é como aguentar um conjunto de bolas no ar - se uma cai, prede-se o 
momento e a aprendizagem é prejudicada. 
 
Há aprendentes que podem não ter experiência de aprendizagem como adultos, que 
superaram barreiras consideráveis para participar num grupo de aprendizagem e que se 
podem sentir profundamente desconfiados sobre o que vai acontecer. Isto vai exigir mais 
esforço do que com o mais comum “aprendente comprometido”. 
 
Temos promovido a ideia de prática colaborativa para gerar motivação para participar. 
Apesar da responsabilidade global para fazer algo sobre a motivação dentro do grupo de 
aprendizagem estar centrada no líder, há boas razões para que outros façam parte do 
processo. 

7.2 Estratégias para a motivação dentro do grupo 
 

(a) Ser um membro do grupo.  
 

O grupo de aprendizagem, participativo e democrático, que é o resultado de uma boa 
facilitação, exige que os membros se sintam confortáveis com o seu papel e o dos outros. 
 
A interação social muitas vezes fornece ao líder do grupo mais e valiosas informações sobre 
os membros do grupo do que a sua contribuição nas atividades. É num ambiente 
descontraído que você aprende sobre competências ou conhecimentos específicos; gostos e 
aversões; ansiedades e opiniões; caráter e características. 
 
Lista de Sociabilidade 
 
- Arranjar tempo para a interação social 
 
- Criar um ambiente descontraído (ofereça chá e café; oportunidades para circular e 
conhecer outros membros, por exemplo) 
 
- Compreender como todos os membros do grupo gostariam de ser tratados 
 
- Respeitar os hábitos pessoais dos participantes (formas de se dirigir, rotinas, cultura) 
 
- Discutir e acordar regras do grupo (sem telemóveis; sem interrupções inadequadas, por 
exemplo) 
 
- Envolver os membros do grupo na gestão do grupo (conduzindo discussões; preparando 
atualizações; travando) 
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- Fomentar as atividades do grupo fora das sessões de aprendizagem (visitas a locais de 
interesse; reuniões para café)  
 
- Garantir que todos podem participar, certificando-se que eles o fazem, mas com a 
compreensão de que nem toda a gente participa no mesmo grau ou da mesma forma 
 
- Desencorajar os comportamentos que não são aceitáveis no grupo 
 
- Combater a criação de pequenos ‘grupinhos’ 
 
Que ideias pode adicionar para garantir a interação social positiva entre os membros do 
grupo? 
 
Estudo de caso 
 
Computerfrühstück für Ältere (“pequeno almoço de computadores” para idosos) 
 
Os nossos colegas alemães na Volkshochschule, em Hamburgo, instituíram um novo curso 
para atrair os não-participantes. Quando lhes perguntaram: 
 
Qual foi a chave para tornar a aprendizagem atrativa para esses adultos mais velhos? 
 
A sua resposta foi: 
 
Pensámos arduamente sobre as mensagens-chave. São elas: abertura (só paga quando você 
vem); nenhum compromisso, aprende as coisas que quer aprender; nenhum currículo, mas 
um ambiente muito social (café, chá, algo para comer); um "ajudante de aprendizagem" na 
retaguarda para ajudar quando é necessário. 
 
Encontrar o momento certo: no final da manhã, no mesmo dia do mercado dos agricultores. 
 
Encontrar os "professores" certos: eles tinham que ter a atitude certa (confiar nos 
aprendentes para orientar o seu próprio processo de aprendizagem, sem os sobrecarregar 
com informações que não sejam solicitadas). 
 
Abertura para todos: migrantes, pessoas com deficiência, participantes mais lentos. Às 
vezes, os aprendentes questionavam esses valores, aqui tinha de haver meta-discussões 
entre o grupo para tornar claro que "todas as pessoas" significa "todas as pessoas" - 
ninguém é excluído. 
 
Os novos aprendentes, que podem nunca ter estado num grupo, talvez venham a precisar 
de tempo e apoio para se adaptar. Faça as introduções para que eles não se sintam 
demasiados expostos. Apresentar o novo membro a um outro membro com capacidade de 
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empatia, em primeiro lugar; aumentar gradualmente o número de apresentações para que 
o novo aprendente comece a conhecer as pessoas pouco a pouco. Vá à procura de 
relacionamentos que não funcionam. Os grupos de aprendizagem são como a vida; haverá 
membros com pouco em comum. Vise o respeito à diferença; não impor relações que se 
possam tornar perturbadoras ou disruptivas. 
 

(b) Retire o mistério à ‘aprendizagem’ 
 
Os parceiros do projeto MATURE têm encontrado uma desculpa recorrente entre os idosos 
não-participantes: "a aprendizagem não é para mim '. A fonte desta atitude é mais 
frequentemente atribuída à idade ('Estou velho/a demais para aprender') ou experiência 
educacional anterior ("Eu nunca fui bom na escola '). 
 
Também surgiram razões mais complexas e desafiadores. A não aquisição de competências 
básicas (em literacia e numeracia) como criança, pode ter levado o sujeito a uma vida sem 
acesso ao ensino. Para além disso a manipulação da educação para fins políticos deixa as 
gerações de pessoas mais velhas suspeitas dos motivos daqueles que promovem a 
aprendizagem. 
 
Até mesmo as palavras são importantes. A educação tem um jargão próprio e a utilização de 
terminologia educacional pode ser profundamente desanimador para os aprendentes mais 
nervosos. Os facilitadores de aprendizagem precisam tanto da confiança como das 
habilidades necessárias para explicar o processo de aprendizagem em passos e linguagem 
fáceis de entender. 
 
Em cada etapa dizer às pessoas: 

• O que eles vão fazer;  
• Porque é que vão faze isso;  
• Qual o resultado provável de o ter efeito; 

Encorajar os participantes: 

• A colocar questões 
• A dizer se gostam ou não de fazer as coisas de determinada maneira; 
• A pedir para repetir ou para reafirmar uma ideia. 

Faça disto norma:  
 

• Interrogar o processo de aprendizagem; 
• Dar a oportunidade de os participantes ajustarem a aprendizagem de acordo com os 

seus gostos; 
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• Convidar os membros da aprendizagem a falar sobre a suas experiencias de 
aprendizagem 
 

(c) Celebre os pequenos passos 
 

Medir a aprendizagem é uma forma importante de reconhecer os progressos e de estimular 
o compromisso contínuo. Para os novos aprendentes, os processos formais de medição 
(testes; exames) podem revelar-se uma barreira intransponível. No entanto, mostrar que 
algo está a funcionar é uma das melhores formas de transmitir confiança. 
 
O sucesso das medidas de aprendizagem baseia-se na definição de metas de aprendizagem 
alcançáveis. Objetivos demasiado ambiciosos vão provocar uma baixa de confiança e 
reforçar as atitudes negativas; objetivos que sejam mais simples de alcançar podem ter uma 
função encorajadora. 
 
Lembre-se de reconhecer os resultados não relacionados com o tema central do grupo de 
aprendizagem. O sucesso em todos os aspetos pode e deve ser comemorado tanto na 
compreensão do que foi ensinado; nas habilidades pessoais utilizados para se tornar um 
membro competente do grupo; e em competências associadas ao processo de 
aprendizagem. 
 

Para si 
 
Os métodos para reconhecer o sucesso incluem: 
 

• Observação com feedback ("percebeu o que fez aqui?”); 
• Co opção de outros membros do grupo, (“pergunte à pessoa “X” para lhe mostrar 

como é que....”); 
• Diários de aprendizagem feitos pelo indivíduo para mapear o processo de 

aprendizagem;  
• Prova testemunhal (o que membros dos grupos notam; como é que a aprendizagem 

tem sido posta em prática na vida diária; de que forma é que a aprendizagem teve 
impacto sobre atributos pessoais (por exemplo, melhoria da confiança)) 
 

Crie as suas próprias ideias para avaliar informalmente a aprendizagem. 
 

(d) Ilustre como pequenos passos contribuem para um todo 
 

Mostre aos aprendentes como cada conquista contribui para um objetivo de longo prazo. É 
importante não perder de vista o quadro geral, concentrando-se muito de perto nas suas 
partes constituintes. 
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Use uma analogia, como a da construção de paredes. A parede é o objetivo final; os tijolos, 
as etapas da realização desse objetivo; a argamassa, as ligações entre os passos que 
constroem; o construtor, o aprendente que faz tudo acontecer. 

 
 

Para si 
 
O que é que o motiva a começar algo novo? Que lições da sua própria experiência poderia 
usar para motivar os outros? 
 

7.3 Motivação para continuar a aprender 
 
Uma das aspirações que o grupo facilitador de aprendizagem deve ter, é criar compromisso 
com a aprendizagem como uma força para o bem. Isso não significa que o compromisso é 
feito para participar no grupo para um futuro previsível. Uma das melhores indicações de 
sucesso na aprendizagem em grupo é a taxa em que os participantes se sentem confiantes o 
suficiente para aplicar o que aprenderam ou para prosseguir outras opções. 
 
A aplicação da aprendizagem 
 
Mostrar às pessoas como o que foi aprendido pode ser aplicado a outras aprendizagens que 
sustentam a independência. 
 
Estudo de caso 
 
A equipa Europeia do projeto (VIVACE), no estudo de maneiras para envolver os grupos 
desfavorecidos na aprendizagem de línguas, aproximou-se da metodologia de círculos de 
estudo, prevalecente na Eslovénia. 
 
Na Eslovénia, o projeto VIVACE trabalha com adultos desfavorecidos através do método de 
círculo de estudo, que é uma abordagem altamente centrada no aprendente. Uma vasta 
gama de diferentes tipos de aprendentes participa nos círculos de estudo de línguas - 
prisioneiros, aqueles com dificuldades de audição, as pessoas cegas e com deficiência visual, 
jovens com dificuldades de aprendizagem e vítimas de guerra. 
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Um círculo de estudo é alimentado pelas necessidades e interesses do indivíduo, que, com o 
melhor das suas capacidades, participa ativamente na aprendizagem e trabalha dentro do 
círculo. Cada círculo de estudo decide por si mesmo o quê, onde e como vão aprender. Cada 
círculo de estudo tem um mentor que apoia o grupo. Para os círculos de estudo da 
linguagem estes não eram obrigados a falar a língua estrangeira, mas recebiam treino em 
metodologias de estudo em círculo. 
  
Os nossos círculos de estudo da linguagem usaram a culinária, literatura, viagens e música 
como um foco para a sua aprendizagem de línguas. Além de se selecionar o conteúdo, os 
participantes também selecionam os seus próprios objetivos. Aprender num círculo de 
estudo sempre leva a conclusões concretas: produtos, eventos, exposições, excursões, 
noites literárias, publicação de brochuras, peças de teatro ... assim não só o círculo incentiva 
a criatividade dos participantes, mas também contribui para o desenvolvimento da sua 
comunidade. Os círculos de estudo de idiomas na Eslovénia produziram questionários, 
histórias em quadrinhos, cartazes e artigos para publicações internas '. 
http://codaproject.eu/  
 
O estudo de caso VIVACE demonstra como as pessoas podem dirigir e cuidar de sua própria 
aprendizagem. O modelo pressupõe que pelo menos alguns dos participantes ficarão 
comprometidos e saberão como gerir a sua aprendizagem. A informalidade destes grupos 
auto-organizados permitiu, simultaneamente, a pessoas com uma série de desvantagens, 
participar e aprender.  
 
Os processos que o indivíduo aplica para construir competências, conhecimentos e 
compreensão são transferíveis de um contexto para outro. Quanto mais a pessoa assume o 
controlo desses processos, mais provável é ser capaz de evitar a dependência de outras 
pessoas. 
 
Exercícios simples que incentivam a aplicação de competências para tarefas alternativas 
atuam tanto como reforço de aprendizagem como numa demonstração da sua aplicação. O 
foco na análise das etapas que são realizadas, em vez de o produto final também ajuda. 
 
Estudo de caso 
 
Numa aula de culinária para os homens, os participantes estavam a aprender a fazer uma 
sopa nutritiva. Discutiram o que é que 'nutritivos' pode significar e falaram sobre os 
melhores lugares para comprar ingredientes. O líder do grupo explicou a receita e todos 
experimentaram pesar, medir e estimar quantidades. Individualmente, foram ao exterior 
comprar os ingredientes de que necessitavam. Juntos e com o apoio do líder, fizeram a sua 
sopa a tempo do almoço após a reunião do grupo. Naquele almoço, o líder do grupo sugere 
que eles experimentem outra receita de sua escolha antes da próxima reunião e informem 
sobre o resultado. 

http://codaproject.eu/
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O processo de criar a sopa ajudou os participantes a compreender as receitas seguintes. No 
primeiro momento, trabalhar com os outros e com apoio dá confiança para que se possa 
tentar novamente sem ajuda. Nem todos vão querer cozinhar sua própria receita de 
imediato; alguns podem precisar de duas ou três tentativas de pratos comuns antes que se 
sintam seguros o suficiente para fazê-lo. Os pioneiros, dispostos a tentar a sua sorte de 
imediato, irão contribuir para a compreensão geral do processo e estimular uma atitude de 
"poder fazer" dentro do grupo. 
 
Claramente aprender a cozinhar tem um impacto imediato na vida diária. A distância entre 
alguns conteúdos de aprendizagem e a sua aplicação é curta e bastante óbvia. 
 
O curso de culinária desenvolve a compreensão de um processo que consiste em: lidar com 
instruções; ser preciso e fazer as coisas numa ordem particular. Juntamente com isso vem a 
aquisição/relembrar algumas competências matemáticas (pesar, medir e estimar). O 
processo de cozinhar tem assim potencial para se transferir para uma série de outras 
situações práticas (preparação do terreno para o plantar hortaliças; misturar cimento, 
montar móveis). 
 

Para si 
 

• Se aprender a fazer yoga, que outras coisas pode o processo de aprendizagem 
permitir que você faça? 

• E se aprender a trabalhar com folhas de cálculo (Excel por exemplo)? 
 

As pessoas que viveram vidas longas tem um conjunto de estratégias e experiências 
armazenadas para lidar com o que vem, independentemente das suas circunstâncias. Às 
vezes, esses recursos tornam-se reflexo (simplesmente acontecem); às vezes foram 
esquecidos; às vezes simplesmente caíram em desuso. 
 
O processo de aprendizagem é uma oportunidade para uma revisão das competências 
existentes. 
 
Os adultos desfavorecidos podem estar em maior risco de subestimar o que podem fazer. 
Se, dentro de um grupo de aprendizagem, puderem aplicar o que sabem a novas situações, 
a confiança nas próprias capacidades irá melhorar. 
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Sumário da Unidade 
 

Manter a motivação viva é a chave para o sucesso da aprendizagem.  

Considerações de motivação são essenciais para todos os aspetos do planeamento e oferta 
da aprendizagem.  

Desvantagens podem contribuir para a falta de motivação. Deve-se dar atenção às ações 
que estimulam a motivação durante todo o processo de aprendizagem e promovem os 
pontos de vista positivos do envelhecimento.  

Demonstrar o potencial que aprender tem para causar uma melhoria na vida, pode ser uma 
poderosa força motivadora. 
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Unidade 8 Tornar a 
aprendizagem útil - avaliação 
“Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre." (Mahatma 
Gandhi). 

A aprendizagem tem uma influência sobre a vida. Os benefícios da aprendizagem, quer 
'soluções rápidas' ou a longo prazo, são as melhores evidências do impacto que a 
aprendizagem faz na vida. Velhice ativa e autónoma baseia-se na manutenção e aquisição 
de competências de apoio, bem como fomentar a vontade e a confiança para permanecer 
entusiasmado/a e comprometido/a. 
 
Resultados da aprendizagem 
 
Após a conclusão desta unidade, será capaz de: 
 
Rever a "o quê, como e quando" da avaliação  
 
Refletir sobre os indicadores de sucesso e medidas de aprendizagem  
 
Desenvolver conceitos de "progresso" que podem ser aplicados às pessoas desfavorecidas 
mais velhas de difícil acesso. 

 

8.1. Definição de avaliação 
 

Para si 
 

Qual é a sua visão do processo de avaliação? Como é responderia às perguntas abaixo?  

O que é que precisa de ser avaliado e para que finalidade?  

O que vou fazer com a informação recolhida? Será que vou ser capaz de usar os meus 
resultados?  

Quem deve avaliar (interno, externo)?  

Como avaliar (formal / informal)? 
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Dizer o que funciona e o que não está a funcionar; fazer julgamentos sobre o que foi adquirido 
e o que não foi; valorizar o progresso; utilizar a informação para fazer melhor são aspetos 
cruciais da aprendizagem bem-sucedida. 

Há muitas camadas para o processo avaliativo: 

• A avaliação das sessões de aprendizagem (métodos utilizados; conteúdo; resultados) 
para informar sobre o planeamento de futuras reuniões.  

• A avaliação do desempenho dos indivíduos em um grupo para identificar os 
sucessos, as novas necessidades de aprendizagem e de suporte adicional.  

• A gestão e análise de todos os processos de avaliação que ocorrem dentro de um 
grupo (avaliação pelos pares; autoavaliação) para garantir os seus resultados 
alimentam condutas e conteúdos futuros.  

• Autoavaliação pelo facilitador e pelos participantes dos seus próprios desempenhos.  
• Avaliação pelos pares.  
• Avaliação externa.  
• A avaliação formal e informal. 

Os factos mais importantes sobre a avaliação são que: 

• Understanding and taking part in evaluation is a valuable life skill generating 
transferable competences for the individual. 

• É uma característica constante e permanente do processo de aprendizagem, e não 
algo que é simplesmente aplicada no final;  

• É um processo cooperativo que envolve a consideração equitativa de todos os 
pontos de vista;  

• É um processo positivo destinado a "fazer melhor", como resultado de agir sobre a 
opinião e aconselhamento;  

• É um processo dinâmico. Os resultados de avaliação requerem ação; 
• Entender e participar numa avaliação é uma habilidade de vida valiosa que gera 

competências transferíveis para o nível individual. 
 

8.2. Avaliação informal 

Pode acontecer que as organizações tenham de aplicar processos de avaliação em 
conformidade com os regulamentos de qualidade. Os requisitos da avaliação formal têm de 
ser tratados com sensibilidade, mas os facilitadores devem estar cientes de que o que é 
imposto externamente pode não ser o que é necessário para garantir o êxito do grupo de 
aprendizagem. Pensar sobre a avaliação faz parte do papel do facilitador e é essencial 
reforçar os requisitos formais com processos que gerem informação oportuna e utilizável. 
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Para si 

Pense sobre os processos de avaliação que já usou ou em que participou. 

Liste os meios pelos quais a avaliação foi pedida (questionário; entrevista) 
 
O que aconteceu como resultado do processo de avaliação? 

Classifique as técnicas de avaliação que listou. Qual é o mais eficaz? Qual é a menos eficaz e 
porquê? 

A avaliação requer reflexão, os resultados devem ser analisados e procuradas soluções. A 
avaliação é uma capacidade de vida e os adultos vão ser mais ou menos competentes nela na 
medida que se juntam ao grupo. Reforçar os aspetos positivos de avaliação pode reacender ou 
gerar recursos valiosos transferíveis para outros aspetos da vida. Estar em desvantagem pode 
comprometer a capacidade de análise e de planeamento de ação. Por isso é importante 
readquirir essas habilidades porque elas serão uma parte importante do processo de 
aprendizagem. 

Os jogadores-chave na avaliação informal são os participantes e o facilitador, operando 
democraticamente. O facilitador não impõe a avaliação, ele/a toma parte nela. As interações 
incluem: reflexão individual; reflexão em pares, grupos pequenos, plenários. 
 
Uma ferramenta útil para estimular a reflexão é o mapa mental que pode ser usado para a 
atividade individual ou comunitária, para estimular a discussão, debate, e impulsionar ações 
consensuais. 
 

Para si 
 

Mapas mentais começam com um conceito central de que o resto do mapa gira em torno. 
Comece por criar uma imagem ou escrever uma palavra ou frase que represente esse 
primeiro conceito. 
A partir desse conceito, crie ramos principais (tantos quantos necessários), que 
representem, cada um, uma única palavra que se relaciona com o conceito central. 
Em seguida, crie sub-ramos que se originam a partir dos principais ramos para expandir 
ainda mais ideias. Estes sub-ramos também irão conter palavras ou frases que se relacionem 
com o tema. Isso ajuda a desenvolver o tema geral do mapa mental. 
 
Comece aqui! O seu conceito central é "A finalidade da avaliação da aprendizagem na 
velhice" o que é que pode adicionar ao mapa mental? 
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Veja o manual de formação LARA na pagina 20 ((http://www.laraproject.net/outcomes/lara-
training/lara-training-package.html) onde encontrará o método 5+, um outro meio de 
estimular a reflexão. 
 
Como pode adaptar o modelo proposto para incentivar a consideração e análise da 
realização da aprendizagem? 

 

8.3. Resultados da avaliação 
 

Os processos de avaliação irão fornecer uma visão sobre a aprendizagem que ocorreu, como 
aconteceu, o que foi mais ou menos agradável, e do que funcionou. 
 
Num ambiente de aprendizagem experiencial e facilitada devem ser tomadas precauções 
para reportar todos os resultados, mesmo (ou especialmente) aqueles que excedem os 
objetivos declarados do programa. “Reporte”, pelo menos em sentido informal, dando 
feedback aos participantes de todas as competências que foram adquiridas. Será de 
particular importância destacar o alcance de uma ou de todas as competências de “Literacia 
de Aprendizagem” do projeto LARA (LARA toolkit Pagina 16 
(http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html). 
 
Aprender a aprender (mais uma vez) abre o acesso ao "know-how" necessário para tratar 
outras lacunas de competências. Os processos descritos no projeto LARA de Literacia de 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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Aprendizagem são fundamentais para a autonomia e independência. Os resultados de 
processos realçam, mesmo nos contextos mais tradicionais de aprendizagem orientada pelo 
conteúdo, e devem ser reconhecidos por aquilo que são - ferramentas inestimáveis para a 
aprendizagem futura. 

Para si 
 
Veja o caso de estudo apresentado no SeniorUni Basel na página 13 do manual de formação 
LARA (http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html). 
 
O estudo de caso ilustra uma maneira em que o próprio paradigma das Literacias LARA pode 
ser utilizado pelos facilitadores de aprendizagem para avaliar a eficácia de seus programas. 
 
Pense numa oportunidade de aprendizagem que tenha oferecido, recebido ou conhecido. 
Avalie como e em que medida (dando exemplos) as competências de "literacia de 
aprendizagem" foram promovidas. 

 

8.4. Planeamento da ação e progresso 
 

No final de tudo, a aspiração é de que os aprendentes que se juntarem a um grupo pela 
primeira vez, superem muitas barreiras e para fazê-lo, terão de ter sido "mordidos pelo 
bichinho '. Se assim for, eles vão querer continuar tanto na aprendizagem como na 
trajetória ascendente nas suas vidas para a qual a aprendizagem terá contribuído. 
 
Parte do processo de planeamento de ações irá incluir dar informações, conselhos simples 
sobre o que pode ser possível na próxima fase, como saber mais sobre isso, e como se 
envolver. Use a experiência do grupo para debater o que pode ser interessante para os seus 
participantes.  
Saliente que a progressão na aprendizagem nem sempre é linear, mas pode ser de um 
"tema" para outro, de aprender para a ação. Reforçar a mensagem de que ser capaz de 
aprender abre opções que vão além de se juntar com outro grupo. Realçar que fazer parte 
de um grupo não é o único resultado de estar disponível para aprender. 

 
 
  

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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Para si 
 
O projeto MATURE centra-se na aprendizagem na velhice.  

São os seus princípios e práticas transferíveis para outras fases da vida? 

Que práticas adicionais de outros setores são transferíveis para melhorar a participação dos 
idosos desfavorecidos? 

O que é que aprendeu com o projeto MATURE? 

 Como será que isto vai mudar a sua prática, a curto e longo prazo? 

 
Sumário da Unidade 

 
A avaliação é um pré-requisito de ensino e aprendizagem e uma qualidade importante para 
a vida.  

Reflexão, análise e planeamento de ações são competências valiosas no combate à 
desvantagem.  

A prática de avaliação pode exceder as dificuldades dos processos institucionais.  

Avaliação de todos os resultados de aprendizagem - hard, soft e de processo - dão uma 
imagem multifacetada de realização com o potencial de estimular ainda mais o 
envolvimento.  

A avaliação não é uma imposição, é uma necessidade. 
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A Equipa MATURE 
 
 

 
 
 

University of Leicester, 
Institute of Lifelong Learning 
Leicester, Reino Unido 

 

 
 

AidLearn 
Lisboa, Portuga 

 

bia-net 
Graz, Áustria 

 

Hamburger Volkshochschule 
Hamburgo, Alemanha 

 

50plus Hellas 
Atenas, Grécia 

 

 
 

PRO-MED sp. z o.o. 
Gdansk, Polónia 

 

Verband der Schweizerischen 
Volkshochschulen 
Bern, Suíça 

 

 
 

ZDUS 
Ljubljana, Eslovénia 

 

http://www2.le.ac.uk/uol/departments/lifelong-learning/
http://www2.le.ac.uk/uol/departments/lifelong-learning/
http://www.aidlearn.com/
http://www.bia-net.org/
http://www.vhs-hamburg.de/
http://www.50plus.gr/
http://www.pro-med.org.pl/
http://www.up-vhs.ch/
http://www.up-vhs.ch/
http://www.zdus-zveza.si/
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