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Introdução
Este relatório reúne os contributos dos participantes do Grupo de Desenvolvimento 2, em
três reuniões realizadas na Escola Superior de Educação de Coimbra, sobre o tema
“Metodologias e Intervenção com Adultos Seniores”, nos dias 11 e 25 de janeiro e 8 de
fevereiro de 2019. Com vista à construção participada do desenho do Plano Nacional de
Literacia de Adultos em Portugal, partilharam-se experiências e conhecimentos de quem,
nos territórios, desenvolve trabalho nesta área, e discutiram-se as necessidades,
condições, potencialidades, estratégias e desafios que este Plano deverá contemplar.
Participantes:1
- Albertina Oliveira, Coordenadora do Mestrado em Educação e Formação de Adultos e
Intervenção Comunitária da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra
- Alexandra Tomé, Vereadora da Educação, Município de Pampilhosa da Serra
- Ana Neves, Aposénior – Universidade Sénior de Coimbra
- Ana Maria Teixeira – Consórcio Ageing@Coimbra
- Ângelo Valente, Animador do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo
- António Leal, Diretor de licenciatura em Animação Socioeducativa, presidente do
Instituto Humanus
- Artur Santos, Vice-Presidente do Município de Vila Nova de Poiares
- Bruno Soares, Gerontólogo Social, Pelouro da Maior Idade, Município de Ílhavo
- Carlos Luís, Formador do Instituto de Emprego e Formação Profissional
- Fátima Bandeira, Professora com Experiência em Alfabetização de Adultos, Associação
Sempre a Aprender
- Maria Conceição, Participante do Projeto Letras Prá Vida – Oficina de alfabetização
- Maria Rosário Grilo, Professora com Experiência em Alfabetização de Adultos,
Associação Sempre a Aprender
- Mónica Oliveira, Aposénior - Universidade Sénior de Coimbra
- Paula Silvestre, Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
- Pedro Moreira, Aposénior - Universidade Sénior de Coimbra
- Raquel Pereira, Técnica Superior de Educação, Município da Pampilhosa da Serra
- Rui Antunes, Presidente da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Coimbra, Coordenador da Área Científica de Psicologia e Ciências da Educação
- Sandra Silvestre, Grupo Aprender em Festa, Gouveia
- Sofia Nunes, Gerontóloga, Centro Comunitário da Gafanha do Carmo
1

Foi emitida pela Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) uma declaração de presença dada a cada
participante da reunião.
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- Susana Oliveira, EAEA
- Facilitadora: Dina Soeiro, ESEC
- Co-facilitadora: Sílvia Parreiral (Co-coordenadora do Projeto Letras Prá Vida, docente da
unidade curricular de Literacia, Gerontologia Educativa...)
- Membros da equipa do Projeto Letras Prá Vida: Elizabete Ventura, José Miguel
Sacramento, Lina Santos, Maria José Carvalho, Mónica Silva, Rafael Fonseca, Tânia
Ferreira, Tatiana Paiva, Tatiana Vieira (como observadores).
Alguns dos participantes estiveram presentes em todas as reuniões, mas a grande maioria
participou apenas numa reunião. Na primeira reunião foram calendarizadas as duas
reuniões seguintes, de acordo com as disponibilidades de todos os presentes, por forma a
garantir a possibilidade da sua participação.
Apesar de terem sido feitos vinte e dois convites, não participaram as seguintes entidades
convidadas: a Biblioteca da Lousã, a Cáritas Coimbra, a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro, a União das Misericórdias Portuguesas, a Activar Associação de Cooperação da Lousã, a ADIBER - Góis, a DUECEIRA - Associação de
Desenvolvimento do Ceira e Dueça, e a RUTIS.
Pretendia-se constituir um grupo diverso, que enriquecesse os resultados obtidos e
mobilizasse a sociedade civil para esta importante iniciativa. Objetivo que foi, em parte,
alcançado, como demonstra a variedade e valor dos contributos recolhidos que se
apresentam neste relatório.
1. Principais aspetos abordados nas reuniões:
1.1. Boas-vindas e introdução aos trabalhos.
1.2. Apresentação dos participantes e partilha de motivações.
1.3. Apresentação breve do projeto PNLA e da missão, orientação e linhas de trabalho do
grupo de desenvolvimento.
1.4. Síntese das reuniões anteriores e respetivos contributos.
1.5. Discussão e contributos dos participantes sobre os tópicos:
- Participação e empoderamento;
- Metodologias e intervenções;
- Estruturas e governança;
- Necessidades, sustentabilidade e envolvimento de grupos mais desfavorecidos.
1.6. Síntese final.
1.7. Encerramento das reuniões com um pequeno lanche.
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Figura 2 - Fotografia da 2.ª reunião

2. Relativamente às orientações dadas, pontos abordados e quais os resultados/
opiniões e recomendações principais:
Todos os presentes reconheceram a urgência do PNLA e mostraram-se motivados por
estarem a trabalhar nesta missão, que reconhecem muito importante. Valorizaram a
abordagem participada deste Projeto e agradeceram a oportunidade de serem ouvidos.
Acolheram com entusiasmo o convite para continuarem a participar, manifestando a sua
disponibilidade para futuras reuniões e iniciativas de colaboração.
2.1. Participação e empoderamento
A promoção da Literacia deve estar integrada numa lógica de Educação e Aprendizagem
ao Longo da Vida, envolvendo a participação das pessoas mais novas às mais velhas,
numa perspetiva integrada e intergeracional.
A problemática da literacia é uma questão social. Trata-se de um desafio que envolve
todos/as. Na opinião das/os participantes nas reuniões, este Plano deve preocupar-se
com as/os jovens analfabetas/os, com as pessoas mais velhas e também com as pessoas
que, embora tenham escolaridade, possuem baixos níveis de literacia, não esquecendo as
pessoas que apresentam níveis mais elevados de literacia e que querem aprender mais.
É urgente caracterizar a realidade portuguesa no que diz respeito à literacia. Os
números que dispomos representam a ponta do iceberg. É importante avaliar também a
realidade ao nível da literacia funcional. Não podemos rotular as pessoas pelos níveis de
escolaridade, pois não correspondem aos níveis de literacia.
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A promoção da literacia é muito mais do que promover a aprendizagem da leitura e da
escrita, é também promover a cidadania ativa.
A participação exige disponibilidade e condições para aprendizagem. Algumas pessoas
idosas, sobretudo mulheres, não tiveram nem disponibilidade, nem condições para
aprender a ler e a escrever. Foi-lhes vedada a oportunidade de ir à escola ou foi-lhes
imposta a necessidade do seu abandono precoce.
Aprender a ler e a escrever é um sonho das pessoas mais velhas que não tiveram essa
oportunidade mais cedo. As motivações das pessoas são emocionais, pois importa-lhes
como chegar aos outros, integrar-se na sociedade, participar nas redes onde estão os
filhos e os netos. As pessoas querem entrar no mundo onde estão as pessoas que elas
gostam, por isso, a tecnologia é um veículo muito bom para garantir o envolvimento das
pessoas. Uma pessoa analfabeta consegue usar um computador (exemplo: siosLIFE2). A
aprendizagem da literacia digital pode atrair as pessoas para outras aprendizagens,
motivar para o desenvolvimento de competências noutras literacias. Os adultos seniores
escolarizados, que não dominam as tecnologias, precisam também de oportunidades de
promoção da literacia digital.
As dinâmicas sociais promovidas pelos municípios, associações, podem dar origem a
oportunidades de Educação e Formação de Adultos (EFA). Inicialmente as pessoas
podem ser atraídas pelo convívio, mas depois serem conquistadas, a partir dessa
motivação, para o envolvimento em processos de EFA.
2.2. Metodologias e intervenções
As ofertas formais de Educação de Adultos apresentam referenciais desatualizados e
inadequados. Para além de atualizar e ajustar estes referenciais às pessoas adultas, há a
necessidade de se criarem materiais, recursos e objetos de aprendizagem
especificamente para pessoas adultas, considerando a sua diversidade e
especificidades, sem levar, portanto, a uma utilização didática de tipo “pronto-a-vestir de
tamanho único”.
Percebe-se, então, que devem ser promovidas intervenções diferentes para diferentes
pessoas/grupos. Os idosos não são todos iguais! Os idosos não são um grupo social
homogéneo. Devem ser respeitados os seus ritmos de aprendizagem, aproveitadas as
2

“soluções tecnológicas inovadoras, que ajudam a ultrapassar os desafios da melhor idade, através de
plataformas interativas de fácil utilização” (http://sioslife.com).
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suas potencialidades e atendidas as suas necessidades. A motivação das pessoas cresce
quando percebem que são capazes. Nas pessoas adultas há uma necessidade de rapidez,
imediatez e aplicabilidade da aprendizagem, que deve ser respondida, propondo-se
desafios andragógicos em etapas curtas, de aplicação prática na vida, que ofereçam
experiências de sucesso, autoeficácia e satisfação.
A educação tal como está organizada está separada da vida e não contempla a pessoa na
sua totalidade. A “boa” educação de adultos é humanista. Em primeiro lugar está a
pessoa! As ações educativas deveriam, por isso, contemplar as pessoas de uma forma
holística, não só cognitiva.
As abordagens andragógicas devem ser positivas e devem partir do que as pessoas
sabem. As pessoas devem ser valorizadas, assim como as suas histórias de vida, os seus
saberes, trabalhando com elas e não só para elas. As metodologias devem ser
participadas, partilhadas e ligadas à vida. Os materiais devem ser adequados e
significativos, com valor afetivo e prático, baseados na cultura local e na vida, nas
necessidades quotidianas das pessoas.
Salienta-se a válida colaboração com rádios, jornais, publicações, como meios de
divulgação, valorização das pessoas, da cultura e preservação da memória que as pessoas
mais velhas guardam (por exemplo, os projetos: “Os Velhos Amigos na Rádio”, O Boletim
dos Velhos Amigos” no Diário de Coimbra ou “A minha Vida dava um livro” da Associação
ICreate de Vila Nova de Poiares).
É importante promover o diálogo entre os saberes académicos e os saberes populares,
assim como criar condições para assegurar a continuidade e sustentabilidade a projetos
de educação de adultos nascidos no seio do Ensino Superior, com uma metodologia de
investigação-ação participativa comunitária, como, por exemplo, alguns projetos da ESEC.
Propõe-se, no âmbito do PNLA, desenvolver metodologias de animação comunitária.
As estratégias de comunicação andragógicas devem ser horizontais, não hierarquizadas,
de proximidade e informais. A intervenção deve começar pela escuta ativa, em vez da
abordagem baseada no défice e na “educação bancária” (expressão de Paulo Freire). É
importante restaurar a esperança na educação, para os jovens excluídos, para os mais
idosos, para todas/os. Importa incutir a pedagogia do sucesso, quer nos participantes,
quer nos dinamizadores. Os próprios formadores devem acreditar no sucesso da sua
intervenção.
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Foi afirmado que na educação falta a(s) arte(s). Para colmatar esse défice, devem seguirse os bons exemplos de educação através da arte, que demonstram um envolvimento
significativo das pessoas. A(s) arte(s), assim como o desporto, poderão ser ferramentas
muito eficazes na promoção da literacia.
A literacia digital deve ser transversal a todas as áreas oferecidas em Educação e
Formação de Adultos.
A gamificação é uma oportunidade no âmbito da EFA. Os jogos de computador
adequados às pessoas e aos objetivos de aprendizagem podem ser recursos válidos, mas
a tecnologia não chega nem substitui a relação interpessoal e os afectos.
A abordagem de proximidade e baseada nas emoções exige recursos humanos
suficientes e bem preparados.
Foi afirmada a necessidade de formação específica, de nível superior, em Educação de
Adultos e em Literacia de Adultos, condição essencial para os profissionais que vão
trabalhar nesta área. Os professores dos ensinos básico e secundário não estão
preparados para trabalhar em EFA. É importante oferecer formação específica aos
profissionais, que não devem ser só professores. A promoção da literacia de adultos exige
equipas multidisciplinares, com profissionais tais como: professores, animadores,
gerontólogos, de ciências da educação, psicólogos...
O perfil do formador/mediador/facilitador foi definido pelos participantes nas reuniões
como: profissional com formação para trabalhar em educação com pessoas adultas e no
âmbito da(s) literacia(s) e vocação para trabalhar com pessoas mais velhas, integrado em
equipas multidisciplinares. Para além desta formação específica prévia, de pósgraduação e/ou mestrado, estes profissionais devem envolver-se em processos de
formação contínuos e sistemáticos intra e inter-equipas. O PNLA deve prever e criar
condições para a realização destes processos de formação. Salientam que estes são
factores determinantes para o sucesso desta iniciativa.
Para formar as equipas, o PNLA deve envolver as Instituições de Ensino Superior. A ESEC
está disponível para oferecer formação especializada, assim como certamente estarão
outras IES.
Sugere-se o desenvolvimento de uma comunidade de prática e uma rede de partilha de
experiências, recursos e materiais que possam ser adequados às pessoas e contextos.
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Propõe-se promover um encontro nacional anual sobre literacia de adultos, com
divulgação de boas práticas, oficinas de formação para os profissionais, descentralizado.
Sugerem-se também encontros regionais.
2.3. Estruturas e governança
É consensual a urgência de um Investimento sustentável e estável que possibilite a
sustentabilidade e a profissionalização na Educação e Literacia de Adultos. Exige-se uma
clara definição das prioridades políticas, nos vários níveis: central, regional e local, com
consequências práticas eficazes, eficientes e rápidas no terreno.
Urge garantir a gratuitidade, acessibilidade, flexibilização,
descentralização das ofertas educativas, no âmbito do PNLA.

diversificação

e

Importa congregar esforços, criar sinergias com as estruturas já existentes. O
financiamento será mais acessível se a procura for concertada, se as estruturas se
organizarem e articularem.
Sugere-se uma partilha de recursos entre municípios, numa abordagem intermunicipal,
baseada na coesão e solidariedade. Há municípios pequenos que poderão apresentar
dificuldades de resposta.
Nas reuniões foram apresentados exemplos de práticas municipais destinadas à
população sénior, tais como: Pelouro da Maior Idade (Município de Ílhavo), Assembleias
Seniores, Orçamentos Participativos Seniores, Conversas dos Avós (Município da
Pampilhosa), etc...
No âmbito do Direito à Educação ao Longo da Vida, questionou-se se os municípios
apoiam os jovens no ensino superior, porque não apoiarem os idosos a desenvolverem
a(s) literacia(s)? Os representantes autárquicos, presentes nas reuniões, propõem
abandonar a política que privilegia a construção civil e passar a privilegiar o
investimento na construção cívica, pela promoção da Aprendizagem e Educação ao
Longo da Vida!
Sublinha-se o papel importante dos municípios, mas também a necessidade de implicar
as juntas de freguesia, pela sua proximidade com as pessoas, assim como outros atores
locais de relevo, como as associações. O PNLA deve também envolver as Instituições
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Particulares de Solidariedade Social, as Universidades Seniores e os idosos líderes nas
comunidades, que assumem um importante papel mediador entre quem precisa e as
ofertas de EFA.
Reconhecendo-se a necessidade de criar redes e de trabalhar em rede, sugere-se a
criação de um consórcio dedicado à literacia de adultos que construa um plano regional
de literacia, intermunicipal.
A disponibilidade de recursos é essencial, assim como assegurar as condições necessárias
para que profissionais, com competências adequadas e específicas, promovam a literacia
com pessoas adultas. Questões como o acesso à internet e a mobilidade física são
significativas. É preciso transportes públicos para levar as pessoas das aldeias, assim como
horários ajustáveis. Foi sugerida a proposta de reconverter escolas primárias e
transformá-las em espaços para os seniores.
Reconheceu-se que os Centros Qualifica competem uns com os outros. Importa, assim,
articular a oferta, estruturando-a com base territorial, numa lógica intermunicipal. É
necessária uma concertação estratégica das oportunidades supraconcelhias. Propõe-se
também uma perspetiva intermunicipal dos vários instrumentos sociais e educativos,
como as cartas educativas, os planos de desenvolvimento social, com articulação entre o
trabalho local e intermunicipal, a Educação e a Ação Social. A cooperação e colaboração
são as estratégias a adoptar.
O sistema formal não se articula com a animação comunitária, mas devia. Propõe-se a
criação de uma rede de animadores comunitários que promovam a literacia, integrada
numa estratégia de aprendizagem e educação ao longo da vida, nos vários territórios. As
Equipas Concelhias de Educação de Adultos poderiam ser uma solução a ressuscitar,
existindo uma equipa multidisciplinar em cada concelho, com formação em educação e
literacia de adultos.
As Bibliotecas Municipais (e porque não as escolares) devem promover a literacia não
só com os idosos da comunidade, mas também com os idosos institucionalizados. As
bibliotecas devem ir aos Centros Comunitários, Centros de Dia e Estruturas Residenciais
para Idosos, etc. Mas também os idosos institucionalizados devem beneficiar de ofertas
de promoção da literacia nas próprias bibliotecas, com abordagens intergeracionais, por
exemplo, com as crianças e jovens das escolas, pais e filhos, avós e netos...
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A comunicação deve dar protagonismo aos participantes, partilhando as suas histórias,
pelos diferentes meios. A rádio e televisão podem ser úteis para promover a necessidade
e a oportunidade de promoção da literacia (em programas de grande audiência). A escrita
em jornais e a participação em programas de rádio locais e/ou regionais, constitui
também um importante veículo de promoção das oportunidades locais de aprendizagem
ao longo da vida. Através do seu testemunho no jornal ou da sua voz na rádio, os
participantes em atividades de promoção da literacia podem motivar outras pessoas a
beneficiar das iniciativas.
Para pessoas idosas, isoladas, a rádio é muitas vezes uma companhia habitual e familiar,
que minimiza o impacto da solidão e uma forma de estar em contacto com o mundo.
Temos ainda, desde os grandes incêndios recentes e da tempestade Leslie, territórios
onde só vivem pessoas idosas, sem acesso à internet, televisão e rede telefónica fixa ou
móvel, onde apenas chega a rádio.
Embora os meios de comunicação possam ser úteis, não são suficientes. É necessária uma
abordagem presencial, de proximidade. A divulgação deve ser baseada nas histórias das
pessoas envolvidas em processos de EFA, contadas de forma emocional, como exemplos,
que mostrem como a literacia melhorou as suas vidas, tornando-se inspiração para
outros.
Promover a comunicação entre pares é uma estratégia muito eficaz, através dos bons
exemplos, para que passe a mensagem de que nunca é tarde para aprender.
Também é importante realizar exposições, encontros de partilha, para que as pessoas
possam ver valorizado o seu trabalho e as comunidades reconhecerem o seu valor.
Sugere-se também premiar boas práticas na promoção da literacia, de forma a mapeálas e valorizá-las.
2.4. Necessidades, sustentabilidade e envolvimento de grupos mais desfavorecidos
Importa criar estratégias para que as pessoas reconheçam a necessidade de aprender e
que as oportunidades formativas são dirigidas a todas/os. As iniciativas de socialização
podem motivar as pessoas a participar em oportunidades de aprendizagem. Devem-se
identificar líderes nos grupos e comunidades, mediadores, que possam mobilizar as
pessoas a participarem. Para envolver os grupos mais vulneráveis em oportunidades de
PROJETO SRSS/S2018/039
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promoção da literacia, propõe-se rentabilizar a proximidade dos serviços e projetos na
área da saúde. Os adultos podem ser envolvidos através das artes e do desporto.
É fundamental intervir no combate ao isolamento com uma ação integrada das áreas
educativa e social. O PNLA não pode esquecer as pessoas isoladas e as especificidades
dos seus territórios, sejam rurais ou urbanos. As ofertas educativas devem ser
descentralizadas, com equipas itinerantes. Importa garantir recursos e meios nos
territórios de baixa densidade populacional, como por exemplo, a Internet.
Propõe-se o envolvimento dos avós e pais das crianças e jovens nas escolas, através de
uma abordagem positiva, que incentive hábitos de leitura.
É indispensável facilitar as condições de participação, por exemplo, de conciliação entre
a família, a formação e o trabalho.
Com pessoas mais excluídas e/ou vulneráveis, é necessário desenvolver um espaço de
confiança e segurança, onde as pessoas não sejam tratadas como “coitadinhas”. Urge
substituir a perspetiva assistencialista, por uma perspetiva empoderadora. O desafio da
promoção da literacia também é um desafio de integração social.
Perante a dificuldade, há o risco da pessoa desistir, por isso é importante um/a
mediador/a, que estabeleça relação e garanta o apoio necessário não só ao acesso, mas
também ao sucesso. Nem sempre os processos formativos são lineares, pode haver
algum retrocesso, mas não se pode desistir das pessoas.
A resistência à participação em processos de EFA pode ser combatida com ambientes de
informalidade calorosa, nos quais as pessoas se sintam bem, onde não se sintam
instrumentalizadas, com vista a metas estatísticas a atingir. Existe pressão para os
resultados, exercida pelos e sobre os técnicos, que prejudica a oportunidade educativa.
É preciso tempo, pois não se faz bem depressa! As pressões geram tensões, inimigas de
processos de educação de adultos bem sucedidos.
As ofertas não podem ser de tipo massificado, mas devem respeitar a personalização,
para isso os grupos devem ser pequenos (4 a 5 pessoas). Deve substituir-se o modelo
“turma”, por uma lógica de comunidade de aprendizagem, baseada na proximidade,
participação, partilha e informalidade. As ofertas formais estão a reforçar o efeito
Mateus (o que existe serve quem menos precisa). Para contrariar este efeito, deve-se ter
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uma abordagem de proximidade, considerar as especificidades dos contextos, das
pessoas na comunidade.
É imperativa a abertura das escolas às comunidades. Quebrar limites físicos e formativos,
de forma a que promovam a aprendizagem ao longo da vida, com as comunidades.
O PNLA deve ter em atenção os novos iletrados noutras iliteracias. Deve contemplar não
só a literacia literal, mas outras literacias fundamentais, tais como: a funcional, a digital,
em saúde, a financeira e em economia familiar, a emocional, a relacional e a
motivacional. A par da literacia afirma-se a necessidade de trabalhar a estimulação
cognitiva com as pessoas mais velhas.
A certificação deve basear-se numa avaliação contínua, valorizando os saberes
adquiridos.
Importa dar reconhecimento e visibilidade social à necessidade da promoção da literacia.
Não é um problema exclusivo dos idosos, geracional! Mas é também deles! O PNLA não
se pode esquecer deles. As pessoas idosas também têm direito à educação.

Figura 3 - Fotografia da 3.ª reunião

3. Outras questões/ observações:
A agenda da primeira reunião não definiu tópicos específicos para discussão, por forma a
não condicionar o contributo dos participantes. Todavia, na documentação entregue em
papel, foi-lhes fornecida a lista dos tópicos e questões para discussão, a fim de poderem
refletir sobre eles para as reuniões seguintes.
Considerámos muito significativo o encerramento da primeira reunião com uma canção
sobre as ceifeiras, alegremente cantada pela D. Maria Conceição e um pequeno lanche
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em que o grupo teve oportunidade de se conhecer melhor, conversar e desenvolver o
sentimento de pertença a este projeto e envolvimento na missão de promoção da
literacia com pessoas adultas.
A facilitadora solicitou, em reunião e por email, que enriquecessem o relatório final do
grupo, que foi enviado a todas/todos as/os participantes para recolha de contributos,
integrando-os nesta versão final.
A fim de dar continuidade a esta reflexão e grupo de trabalho, e dada a manifestação
pelos participantes desta intenção, Dina Soeiro convidou-os para uma reunião a realizar
após a Reunião de Trabalho da Comissão Executiva, Facilitadores e Peritos Nacionais e
Internacionais. O trabalho vai continuar a partir dos diversos e valiosos contributos que
recebemos nestas reuniões. Vamos continuar a partilhar, a refletir, a lutar, em conjunto,
por um investimento estável na Educação e Literacia de Pessoas Adultas.
Documentos anexos:
- Registos de Presenças;
- Declarações assinadas de autorização do uso de imagem e gravação áudio.
Documento elaborado por Dina Soeiro.
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