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I - A COMUNICAÇÃO INTERGERACIONAL NO 

CONTEXTO DA PÓS-MODERNIDADE 

 

Fernando Pereira 
 Docente do Instituto Politécnico de Bragança. Investigador do Centro de 

Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e  
Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

 
Ana Maria Galvão 

Docente do Instituto Politécnico de Bragança; investigadora integrada da 
Unidade de investigação das ciências da saúde de Coimbra 

 

Resumo 

A pós-modernidade líquida, termo utilizado por Zygmunt Bauman, 
surge como uma nova configuração social caraterizada pela 
impermanência dos relacionamentos. Nestas sociedades líquidas, as 
relações humanas ficam abaladas e fragilizadas. Os relacionamentos 
interpessoais são substituídos por conexões, que, a qualquer 
momento, podem ser desfeitas. No mundo líquido-digital a 
comunicação atinge um potencial nunca antes observado-rápida, 
excessiva, imprevisível e por vezes, superficial, com vários espaços 
de (in)comunicação. A tecnologia ao serviço da comunicação líquida. 
Este artigo, trata duma abordagem reflexiva em torno das questões da 
comunicação e da comunicação intergeracional, na pós-modernidade, 
com realce nos aspetos que de facto, todos podemos fazer, sem grande 
esforço ou meios, para a melhorar. 

 

Abstract 

The liquid postmodernity, a term used by Zygmunt Bauman, appears 
as a new social configuration characterized by the impermanence of 
relationships. In these liquid societies, human relationships are 
shaken and weakened. Interpersonal relationships are replaced by 
connections, which, at any time, can be broken. In the liquid-digital 
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world, communication reaches a potential never before observed - 
fast, excessive, unpredictable and sometimes superficial, with several 
spaces of (in)communication. Technology at the service of liquid 
communication. This article deals with a reflective approach around 
the issues of communication and intergenerational communication, in 
post-modernity, with emphasis on aspects that, in fact, we can all do, 
without great effort or means, to improve it. 
 
 
Introdução 
 

Comunicação líquida é clique, é laço.  
Comunicação humana é toque, é vínculo  

(Zygmunt Bauman,1999). 
 
A pós-modernidade é definida como uma intensificação dos 
fenómenos tecnológicos, económicos, políticos, sociais e culturais da 
modernidade. Entre esses fenómenos, todos de grande alcance nos 
seus efeitos e consequências, alguns afetam diretamente a 
comunicação entre as pessoas e a interação social. 

Na estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável 2017-
2025, são consideradas as condições de saúde como determinantes no 
envelhecimento ativo, contudo reforça-se a ideia de que a promoção 
do envelhecimento ativo não se restringe à promoção de 
comportamentos saudáveis, sendo essencial considerar os fatores 
ambientais e pessoais, como os determinantes económicos, sociais e 
culturais, o ambiente físico, o sistema de saúde, o sexo e outros 
determinantes. Os determinantes aqui mencionados vão ao encontro 
dos sistemas descritos por Bronfenbrenner, desde a família, a 
comunidade, a organização social e a cultura têm um marcado 
impacto na forma como se envelhece (Galvão & Gomes, 2021, p. 
162). 
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Nesta conformidade, a comunicação intergeracional é alvo também 
das profundas alterações societárias, tais como: a multiplicação e 
diversificação dos interlocutores (contextos de socialização e projetos 
de vida); a diversificação das formas de comunicação (canais e 
códigos); a intensificação do ruído; a gestão dos silêncios; e a 
incerteza e ambiguidade das mensagens. As implicações da pós-
modernidade no processo comunicacional são várias. 

A primeira implicação trazida pela pós-modernidade ocorre com a 
multiplicação e diversificação dos interlocutores. De facto, cada um 
de nós está, de forma imediata ou mediata, permanentemente 
conectado a vários interlocutores. Devido a isto, por vezes, a interação 
e comunicação presencial é interrompida ou subalternizada pela 
comunicação mediatizada, como acontece, por exemplo, quando se 
interrompe uma conversa presencial para atender o telemóvel; ou 
quando conversamos, em simultâneo, com alguém que está presente 
e com alguém que está no Messenger na Internet; ou quando jantamos 
em família com o televisor ligado. 

A segunda implicação consiste na diversificação das formas de 
comunicação, designadamente as suportadas pelas TIC, que potencia 
a intensidade da comunicação interpessoal, muito para além das 
formas de comunicação tradicionais. Todavia, a intensidade resulta 
mais da frequência da comunicação, com um ou vários interlocutores, 
do que da sua profundidade, entendendo-se como esta a oportunidade 
de partilha e compreensão do reportório simbólico (expressões, 
gestos, tonalidades de voz, emoções, etc.) de ambos os interlocutores. 
Um exemplo: a expressividade e carga emocional de um ícone 
expressivo do messenger não se equiparam às de uma carícia subtil, 
de um olhar fugidio, das palavras ouvidas, ou até de uma carta bem 
escrita. Phaneuf (2003) considera estas formas de comunicação como 
expressão singular da nossa humanidade, particularmente importante 
no cuidado de crianças e de idosos. Se a expressividade e a 
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emotividade se encontram assim cerceadas então muito naturalmente 
também a qualidade das relações sociais assim construídas é menor. 
Duas salvaguardas: uma, isto não invalida que se construam relações 
sociais profundas e frutuosas suportadas pelas TIC, há, seguramente, 
exemplos felizes e extremamente bonitos de relações construídas 
desta forma; segunda, as TIC podem complementar de forma preciosa 
as relações presenciais e nesse sentido a interação e comunicação tira 
imensos benefícios. Por fim, é óbvio que a comunicação eficaz só é 
possível se os interlocutores forem capazes de se adaptarem ao uso 
dos códigos e canais das TIC, o que nem sempre se verifica. 
Programas educacionais de utilização das TIC são úteis no sentido de 
mitigar os processos de infoexclusão. 

A terceira implicação diz respeito ao ruído enquanto elemento do 
processo comunicacional, isto é, tudo aquilo que se interpõe e 
perturba a comunicação entre os interlocutores. Neste sentido o ruído 
não tem uma natureza estritamente acústica mas sim emana das 
diferenças socioculturais, etárias e de interesses e estilos de vida dos 
interlocutores. O stress da vida contemporânea, os inúmeros afazeres 
profissionais, a incrível oferta de oportunidades de ocupação do 
tempo das pessoas, a imensa divergência de gostos e de escolhas de 
vida, são fontes de ruído comunicacional, na medida em que 
competem pelo tempo e espaço para os momentos de comunicação 
interpessoal entre os indivíduos, diminuindo a qualidade desta.  

A quarta implicação reside nas interpretações dos silêncios. Em 
qualquer processo comunicacional o silêncio (na sua forma de reserva 
de um dos interlocutores para um momento de reflexão) é um 
elemento comunicacional de enorme significado e eloquência. Nos 
processos comunicacionais tradicionais sobretudo os presenciais o 
silêncio sempre teve essa função e, portanto, não é um fenómeno 
comunicacional novo. Já o mesmo não se verifica necessariamente 
nos processos comunicacionais suportados pelas TIC. Neste, os 
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interlocutores podem, se assim o entenderem, estar sempre 
contactáveis (à distância de um clic ou de uma chamada por 
telemóvel) e assim comunicar de forma mais frequente. Quando o não 
fazem, e isso acontece muitas vezes e em muitas situações, os outros 
interlocutores podem interpretar isso, e muitas vezes interpretam, 
como uma rutura ou afastamento, ou até um castigo no caso de terem 
ocorrido desentendimentos nas relações pessoais. A ausência de 
mensagem quando a comunicação é possível e está tão facilitada é 
frequentemente interpretada como uma mensagem de sinal negativo. 
Isto pode ter efeitos devastadores nas relações entre as pessoas e pode 
constituir-se como um elemento de agravamento ou de rutura 
comunicacional. 

Paradoxalmente, estes silêncios constituem-se assim como ruído 
comunicacional. Por último a mensagem. No contexto da pós-
modernidade, no contexto da sociedade de risco como alguns autores 
relevam (Beck, 2000), sobrevêm uma grande ansiedade e 
ambiguidade sobre a natureza e substância da mensagem a trocar. O 
mundo gira (refiro-me aos fenómenos sociais e culturais que nele têm 
lugar) a uma velocidade muito superior à capacidade humana para 
conhecer e interiorizar esses fenómenos. O que parece certo hoje pode 
estar completamente errado amanhã. Um espaço de tempo de uma 
geração, em termos de interesses e estilos de vida, é bem maior agora 
do que há algumas décadas atrás. A resposta estará na salvaguarda 
dos valores fundamentais da humanidade, isto é, sem ser exaustivo, 
nos valores da natureza, liberdade, cidadania, cultura, ética, 
conhecimento e espiritualidade. Mas há uma questão subsequente 
incontornável que é a da adequação eficaz destes valores ao contexto 
da pós-modernidade. É que não interessa apenas comunicar por 
comunicar, trocar muitas mensagens, ter muitos “amigos” nas redes 
sociais, interessa que as mensagens partilhadas permitam o 
estabelecimento e manutenção de laços de afetividade coerentes, 
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saudáveis e duradouros. Entende-se que a comunicação exerce um 
papel estratégico de continuidade e ressignificação na sociedade. 

Enfim, nos dias de hoje, os contextos de socialização nos quais são 
aprendidos papéis sociais essenciais de género, de parentesco, de 
profissionalidade, entre outros, encontram-se, para o bem e para o 
mal, altamente diversificados através destes processos de interação e 
comunicação. A construção de contextos mais favoráveis para os 
mais velhos requer mudanças, requer a adoção de modelos de 
cuidados integrais que vão ao encontro das necessidades reais dos 
mais velhos, permitindo-lhes o aproveitamento máximo das suas 
capacidades intrínsecas ao longo do processo de envelhecer. Um 
trajeto de vida mais longo e gratificante proporciona oportunidades 
de crescimento pessoal, de satisfação, de autorrealização e bem-estar 
geral (Galvão & Gomes, 2021). 

Comunicação nas relações intergeracionais 

Partindo do único pressuposto válido que é o da consideração do 
indivíduo ao longo de todo o ciclo de vida, então as alterações aos 
processos comunicacionais discutidas anteriormente afetam todas as 
pessoas em todas as idades. Como diz Giddens (2001), ninguém pode 
desligar-se completamente dos sistemas abstratos da modernidade 
tardia (ou da pós-modernidade). De facto, mesmo que um indivíduo, 
idoso ou não, decida, conscientemente, “desligar-se” do mundo, 
mesmo nessa condição, haveria de ter sempre consciência da sua 
opção, se mais não fosse ouviria sempre os silêncios e nesse sentido 
comunicava. Assim, importa relevar as particularidades dos 
processos comunicacionais que envolvem pessoas idosas sem, 
contudo, estigmatizar essas particularidades.  

Os processos comunicacionais entre idosos e não idosos são afetados 
por todas as diferenças comunicacionais resultantes das diferenças 
geracionais. Os contextos de socialização, os interesses pessoais, os 
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estilos de vida, as competências (uso dos meios de comunicação, 
canais, códigos e mensagens) e as necessidades comunicacionais, 
todos, sem exceção, são afetados pelo passar do tempo, pela história, 
pela evolução civilizacional. Cada geração tem as suas escolhas, 
umas, conscientes, outras nem tanto, mas todas fruto do contexto de 
socialização que experienciaram. Por exemplo, faz pouco sentido 
esperar que uma criança da geração Millennium venha a escrever 
cartas de amigo, ou de amor, ou do que seja... Assim como serão raros 
os casos dos avós dessas crianças que sustentem as suas relações 
sociais nas redes sociais. Naturalmente, cada geração tem os seus 
meios comunicacionais preferidos. Isto introduz dificuldades no 
processo de comunicação enquanto elemento essencial ao 
estabelecimento e manutenção de laços de afetividade, todavia, de 
modo algum inviabiliza, ou pode servir de justificação para a rutura 
dos processos comunicacionais. Mais formas de comunicação apenas 
podem potencializar a comunicação entre as pessoas e nunca o 
inverso. O que é necessário fazer para melhorar a comunicação 
intergeracional? Do nosso ponto de vista várias coisas simples podem 
ser feitas. Vejamos. 

Primeiro condição, as pessoas, nas suas vidas, têm de encontrar tempo 
e espaço para interagir. Na perspetiva interaccionista (Blumer, 1982) 
da construção social isto corresponde, tão só, ao simples ato de viver 
em sociedade, em que esta existe apenas na interação entre os atores 
sociais. Não há sociedade (grupos sociais, famílias, amigos, etc.), sem 
interação e, claro está, sem comunicação entre os elementos desses 
grupos sociais. Assim, nos nossos dias, os espaços de interação 
intergeracional tão profundamente mitigados têm de ser 
reconstruídos. Os pais têm de interagir com os filhos, os avós com os 
netos, os amigos com os amigos. É necessário que se partilhe a vida, 
nas suas dificuldades, aventuras, projetos, etc. 
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Segunda condição, compete ao estado e outros atores sociais com 
papel regulador ativo na organização e construção da sociedade 
promover os espaços de interação entre as pessoas. As regras de 
organização do trabalho, a adequação dos curricula escolares, a 
promoção do desporto e das atividades culturais, entre outras, são 
espaços e tempos que devem ter interiorizado nos seus 
procedimentos, quer a noção das dificuldades e obstáculos atuais na 
comunicação intergeracional, quer o objetivo e os meios de promover 
essa comunicação. Não é preciso fazer leis e decretos-lei que 
obriguem à interação intergeracional. Isso que iria resolver o 
problema: É preciso, isso sim, que essa prática integre, naturalmente, 
as atividades quotidianas de todos os cidadãos. É preciso fazer 
compreender às pessoas, a todas as pessoas em todas as idades, que o 
mundo gira muito depressa, que as solicitações profissionais e 
pessoais são, de facto, muitas e válidas, mas que jamais se podem 
sobrepor aos mecanismos essenciais da socialização humana. 
Interagir, comunicar, partilhar os símbolos e signos do mundo, são 
tarefas ontológicas absolutamente incontornáveis. Por isso devem ser 
sempre salvaguardadas. 

Terceira condição, as gerações intermédias, referimo-nos aos adultos 
em idade ativa com filhos e ainda com os seus pais, têm de estabelecer 
a ponte intergeracional. É bem verdade que essa geração se encontra 
frequentemente açambarcada pelos seus afazeres profissionais, mas 
também é verdade que são estas pessoas que estão mais próximas, 
porque equidistantes, para promoverem a comunicação 
intergeracional. Está reservada às gerações intermédias dois 
momentos de intervenção: por um lado, enquanto cidadãos, devem 
pugnar pelos objetivos referidos no ponto anterior; por outro lado, a 
nível pessoal, devem adotar nas suas vias pessoais e familiares boas 
práticas de convívio intergeracional. 
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Quarta condição, crianças, jovens e idosos, são todos deste tempo. Por 
vezes ouvimos os mais velhos dizer: “ai no meu tempo, isto ou 
aquilo...”. Nada mais errado. O tempo atual, também é o tempo deles 
e não só o tempo dos seus filhos ou dos seus netos. Considerar o 
contrário é apenas juntar mais um estereótipo aos muitos estereótipos 
que já recaem sobre os idosos. Neste sentido, desde que as condições 
cognitivas o permitam, e na maioria dos idosos permitem, estes 
devem fazer um esforço, interessar-se pelo menos, em aprender a 
funcionar com as novas formas de comunicação disponíveis e 
amplamente usadas pelos seus filhos e netos. Afinal têm muito tempo 
para fazer essa aprendizagem. Mas as crianças e jovens também têm 
de ser educados (pais e escola sobretudo) para a necessidade de não 
ficarem restritos a comunicação intrageracional com os seus pares, 
fazendo uso das formas de comunicações, códigos e mensagens quase 
tribais, por si usadas. Sim, podem ter largas centenas de “amigos” no 
facebook, passar horas no messenger, trocar dezenas de sms com 
conhecidos e amigos redigidos com códigos próprios muitas vezes 
imperceptíveis fora do seu espaço tribal, mas também devem 
aprender a redigir e manuscrever (já quase é estranha esta palavra), 
uma carta, um postal de aniversário, o que seja. Também devem 
aprender a deixar o computador quando estão às refeições e que não 
devem deixar uma conversa interpessoal face-a-face para atender o 
telemóvel ou ler uma simples sms. Já agora, a talhe de foice, se 
aprenderem isto, seguramente depois, mais tarde, não vão ser 
apanhados a conduzir e a falar ao telemóvel simultaneamente. É tudo 
uma questão de valores, de respeito pelos princípios básicos da vida 
em sociedade. 

A comunicação entre as gerações assume grande importância. As 
trocas de interações entre as gerações fortalecem o relacionamento, 
promovem a troca de ideias e conhecimentos entre as diferentes faixas 
etárias favorecendo a formação e a consolidação de vínculos sociais, 
que permitem além da troca de experiências de vida a partilha de 



 

  
 

16

ideias, atitudes, crenças, hábitos, culturas, oportunidades, novos 
caminhos, crescimento culminando na evolução da humanidade. 

Considerações finais 

Nesta breve abordagem às questões da comunicação e da 
comunicação intergeracional, de modo algum exaustiva, tentei centrar 
a minha atenção naquilo que de facto, todos podemos fazer, sem 
grande esforço ou meios, para a melhorar. 

A comunicação atual já não poderá ser igual à tradicional (que às 
vezes nos deixa saudades), pois nada volta para trás em termos 
societários. A tradição já não é o que era, ouve-se dizer. Obviamente 
que não. De facto. a tradição nunca foi o que foi, a tradição é 
construída e reconstruída todos os dias na interacção social entre as 
pessoas e na interação entre estas e os contextos de vida a que estão 
sujeitos. A comunicação não escapa a esta regra. 

Importa, pois, recriar, inspirarmo-nos nos valores essenciais da vida 
em sociedade e em família e adaptá-los cuidadosamente aos desafios 
da pós-modernidade. A tarefa não será fácil, mas os benefícios serão 
muitos. Nesse sentido, torna-se imperativo a construção de laços 
significativos e de reciprocidade entre as faixas etárias criando 
momentos de convivência e desconstrução de estereótipos 
relacionados ao processo do envelhecimento. Por isso, mãos à obra, 
pois, se bem perceberam, todos temos a nossa quota parte a cumprir. 
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Resumo 

Partindo duma nova realidade social, é nosso objetivo central articular 
os principais princípios, finalidades e ganhos do desenvolvimento de 
projetos educativos, quanto à sua variável intergeracional, no sentido 
da otimização da qualidade de vida atendendo simultaneamente às 
características diferenciais de cada indivíduo para uma vida mais 
feliz. 
Palavras-chave: Intergeracionalidade; Projetos; Vantagens. 

 

Abstract 

Starting from a new social reality, our main objective is to articulate 
the main principles, purposes and gains of the development of 
educational projects for seniors, regarding their intergenerational 
variable, in the sense of optimizing the quality of life while respecting 
the characteristics of each individual to a happier life. 
Keywords: Intergenerationality; Projects; Benefits. 
 
 
Introdução 
 
Apontamos para a importância de um futuro cada vez mais 
interessado teórico-empiricamente na educação intergeracional, 
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promotor das relações entre distintas faixas etárias, promovendo 
novas formas de reciprocidade, capaz de gerar mudanças nas relações 
e potenciar o sentido de comunidade em diversos contextos 
(Mannion, 2012). A educação surge como proposta de capacitação à 
exigência de produção permanente da socialização assim como da 
requalificação das pessoas, apostando numa responsabilidade social 
de todas as comunidades para este processo. 

Desenvolvimento 

O velho continente, a europa, passou demograficamente a continente 
envelhecido, vítima também da pandemia planetária por Covid19, e 
palco do mais recente caso da invasão bélica a um dos seus países 
membros, o que apelou a uma resposta inclusiva e solidária ao 
movimento de deslocados, considerado o maior na europa desde a 
Segunda Grande Guerra e onde o bem-estar dos seniores, escassos 
numa sociedade maioritariamente jovem deslocada, merece o nosso 
foco. 

Qual será a importância dos projetos educativos intergeracionais 
globalmente no futuro, sendo estes uma interação entre grupos de 
pessoas que se encontram em períodos distintos da vida, e que podem 
beneficiar na partilha de experiências, sentimentos, ideias, 
comunicação, permitindo que a herança cultural seja transmitida, 
possibilitando às gerações novas competências e a promoção do bem-
comum e solidariedade (Nunes, 2009; Oliveira, 2018)? 

Desde sempre a europa mostrou grande influência no mundo. A 
Grécia Antiga foi uma união de cidades-estado e Atenas a sua cidade 
mais poderosa e um berço de ensinamento. O Renascimento 
influenciou a vida europeia espalhando-se durante 250 anos, na 
literatura, arte, política, ciência, história, religião. De destacar que 
Portugal encontra-se ligado culturalmente com o hemisfério sul, 
designadamente com África e com a América Latina, Brasil (Lopes, 
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2013). O português é a segunda língua mais falada no hemisfério sul. 
No séc. XX, Portugal passou da ditadura à democracia, aderiu à União 
Europeia e diminuiu a taxa de mortalidade infantil, observando-se 
demograficamente três grandes tendências:  

1. O contínuo prolongamento da vida;  
2. O aumento nas gerações (idade superior a 60 anos) até 2030, 

altura em que as crianças do baby-boom se tornarão idosos; e  
3. Uma baixa natalidade persistente. 

Concretamente, quando nos debruçamos numa análise entre o que 
foram e o que são as relações intergeracionais no mundo percebemos 
que estas faziam parte natural do seio familiar, facilitando o processo, 
a partilha de informações, diferentes perspetivas e novas formas de 
pensamento (França, Silva e Barreto, 2010). Ramos (2014) e Oliveira 
(2018) alertam-nos para as consequências negativas da diminuição 
dessa transmissão da herança cultural devido à crescente diminuição 
desses contactos entre netos e avós, que passou existir 
transversalmente no seio de uma nova forma de vida no final da 
década de 60-70 e por altura do confinamento. O desenvolvimento 
dos primeiros programas intergeracionais, nos EUA surgem como 
resposta face ao crescente isolamento, perceções erradas e esterótipos 
que começavam a aparecer e à perda da interação entre diferentes 
idades genericamente (Newman & Sánchez, 2007). Também no 
Canadá, nos finais da década de 70-90, começa a surgir a necessidade 
de intervir em problemas das populações mais vulneráveis (crianças, 
jovem e idosos): abuso de substâncias, álcool, baixa autoestima, 
isolamento, desemprego, resultados académicos baixos, inexistência 
de sistemas de apoio adequados, afastamento entre famílias e entre a 
própria sociedade apelando a um desenvolvimento comunitário 
sistémico e a uma fortificação da psicologia comunitária, iniciada em 
1965 nos EUA. A resposta encontrada englobou a promoção de 
programas centrados no desenvolvimento da população mais jovem 
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que envolvesse os mais velhos, visando igualmente a qualidade de 
vida destes (Newman, 2014). A partir da década de 80-90, estes 
programas chegam à europa e começam-se a desenvolver duma forma 
mais organizada tendo como principal foco o desenvolvimento 
comunitário numa sociedade que envelhece, a revitalização das 
comunidades (Newman & Sánchez, 2007), as problemáticas 
ambientais, a diminuição do isolamento e do consumo de substâncias 
(Scannell & Roberts, 1994), a mudança de atitudes, a satisfação com 
a vida e a autoestima, os programas para melhoria dos resultados 
académicos, o auxílio das famílias a lidar com situações de doença, 
programas de redução da violência nos bairros, entre outros 
(Ward,1995). A BC Care Providers Association (2008) defende que 
os projetos intergeracionais têm consideráveis propósitos 
designadamente: 

a. Fortalecer as comunidades para se tornarem mais amigas dos 
idosos, ou seja, acabar com as barreiras entre as idades e os 
estereótipos entre faixas etárias distintas;  

b. Criar pontes de partilha de conhecimentos e experiências entre 
os mais jovens e os mais velhos; 

c. Promover o respeito, a compreensão entre as diferentes 
gerações; 

d. Promover e estabelecer relações que auxiliem na diminuição do 
impacto associado aos declínios físico e mental dos idosos; 

e. Melhorar os estados de saúde e qualidade de vida dos idosos; 
f. Promover a autoestima e a satisfação com a vida através da 

aprendizagem de novas habilidades, nas diferentes gerações; 
g. Incentivar às profissões na área da saúde o compromisso 

vitalício com o voluntariado entre as populações mais jovens. 

Ser voluntário é uma das formas mais eficazes de disponibilizar na 
prática o espírito humanista. Para além de trazer benefícios diretos 
para as comunidades, promovem-se novas competências (São-João & 
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Galinha, 2022) e descobrem-se outras culturas. A comunicação verbal 
e não-verbal, enquanto fenómeno de grupo, assume-se central na 
união de esforços do processo participativo inclusivo do acolhimento. 
Implica descobrir curiosidades, rotinas, talentos, desejos, 
autorrealizações, sonhos, numa nova realidade inesperada num 
quadro de cooperação para o desenvolvimento. 

Segundo Peres (2007), através da Educação e da Cultura, é 
imprescindível assumer as três gerações de Direitos Humanos como 
uma exigência à escala planetária: 

a. Direitos de Primeira Geração – Direitos Cívicos e Políticos – 
fazem referência às liberdades individuais ou direitos civis 
(liberdade de pensamento...); 

b. Direitos de Segunda Geração – Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais – como referentes da inclusão social (direito ao 
trabalho, serviços culturais e sociais...); 

c. Direitos de Terceira Geração – Direitos dos Povos ou da 
Solidariedade – justiça e solidariedade como pilares de um 
mundo sustentável (direito ao desenvolvimento, direito defesa e 
proteção da natureza, contra a discriminação, direito à 
autodeterminação e independência, pela interculturalidade e 
direito à paz...). 

Podemos referir, deste modo, que as práticas positivas de participação 
trazem mútuos benefícios (Galinha, 2008). Devem desenvolver-se 
estratégias adequadas, tendo presente que a educação é importante 
para o bem-estar social participativo através da realização de ações 
que visam a implicação de pessoas em torno dos projetos inclusivos, 
culturais e educativos (Ander-Egg, 2000). Considerar a participação 
social como um aspeto básico na educação significa desenvolver 
atitudes de autoestima e sentido crítico para intervir dentro do 
contexto social. O conceito de pessoa refere-se então a uma realidade 
dinâmica. O cidadão é por sua vez o resultado do progresso civil 



 

  
 

23

(alargado até aos jovens e mulheres), social (estado de bem-estar) e 
político (mecanismo de participação e representação mais amplos e 
eficientes) como via de integração no projeto humano que se pretende 
vinculativo, participativo e inclusivo. Segundo Peres (2007), 
decorrente da mundivivência, deverá incorporar a sua dimensão 
intrínseca – educativa, social e cultural – num projeto amplo de 
desenvolvimento social com projetos reflexivos, não só ativos, mas 
críticos e autocríticos. 

Segundo Ventosa (2007), as mudanças constituem momentos 
especialmente propícios para fazer uma análise. A Educação é fruto 
de um processo histórico desenvolvido ao longo da segunda metade 
do século XX e caracterizado por dois pontos fundamentais: 1) o 
desenvolvimento progressivo da democracia como sistema politico 
comum a todos os países europeus e 2) a busca de uma identidade 
cultural europeia com base fundamental da convergência desses 
países face à sua unidade. Fruto do equilíbrio destas duas forças surge 
a animação sociocultural como meio por excelência do que virá 
chamar democracia cultural a partir de uma evolução das conceções 
e políticas culturais europeias. 

Debrucemo-nos sobre alguns fundamentos dos programas 
intergeracionais (Ferreira, 2017): 

a. Responder às necessidades da comunidade;  
b. Responder às necessidades das pessoas que participam nos 

programas; 
c. Ser bidirecional e sistémico, isto é, todos os implicados durante 

a execução do programa devem dar e receber algo; 
d. Incrementar a participação de várias gerações; 
e. Constituir um papel ativo;  
f. Ser benéfico e positivo para todos;  
g. Ter uma definição clara, planificada e bem gerida; 
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h. Implicar os participantes na planificação e desenho das 
atividades; 

i. Partir dos interesses mútuos e das motivações pessoais dos 
intervenientes; 

j. Ser sustentáveis financeiramente; 
k. Reunir o apoio de setores distintos e trabalharem em rede; 
l. Ter continuidade significativa no tempo e não assumir apenas 

ações isoladas; 
m. Ter papéis bem definidos e pessoas que integram o programa 

compreendendo-o; 
n. Exprimir a avaliação. Neste ponto consideramos os seguintes 

aspetos: 
1. Diagnóstico e Investigação-Ação; 
2. Aplicação, face à implementação de um programa, de um 

pré e pós-teste, com recurso a uma Escala tipo Likert, 
quando adequado;  

3. Sustentabilidade de atitudes e conhecimentos (recolher 
feedback dos participantes para medir ganhos a longo 
prazo); 

4. Análise mensurável que indique se as metas e os objetivos 
do projeto foram atendidos; 

5. Recolha de depoimentos dos participantes; 
6. Objetivos gerais claros e sempre presentes; 
7. Atividades on going e estratégias adequadas a todos os 

participantes e à natureza da intervenção; 
8. Conhecimento sobre a cultura tanto das pessoas como das 

organizações, ou seja, conhecer os modos de vida as 
políticas, formas de trabalhar, as crenças, os valores, 
tradições; 

9. Orientação e formação dos participantes. Este ponto está 
relacionado com a redução de estereótipos e preconceitos, 
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assim como as atitudes negativas face a diferentes idades, 
géneros, etnias, classes sociais; 

10. Comportamentos e atitudes que não prejudiquem as 
atividades e os objetivos dos programas, assentando num 
principio de aceitação da diversidade; 

11. Registo dos eventos que mostrem os níveis de 
participação, por exemplo coma recolha de fotos, vídeos, 
histórias, pensamentos crítico-reflexivos – Portefólio. 

Conclusão 

No quadro da participação social e as suas relações com a 
conscientização de Paulo Freire, de compromisso e transformação, a 
participação exerce as suas virtudes, quando permite o crescimento 
dos indivíduos para estados da sua conscientização que geram novos 
ciclos participativos ao mesmo tempo que permitem que sejam 
enfrentados novos desafios de complexidade enquanto estratégia de 
coesão social na medida em que proporciona aos indivíduos um 
melhor controlo da sua vida pessoal e coletiva, ser mais inspirados e 
felizes, condição para um contributo eficaz no progresso social e 
económico da comunidade. 
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Resumo 

O planeamento de intervenções que visem a melhoria da qualidade de 
vida das populações mais idosas, ao nível individual/grupal, 
pressupõe a sua avaliação prévia. Existem atualmente instrumentos 
genéricos e específicos. 
Palavras-chave: Qualidade de vida; Envelhecimento; Idosos 
 
Abstract 

The implementation of intervention plans aimed at improving the 
quality of life of older populations, at the individual/group level, 
presupposes their prior evaluation. There are currently generic and 
specific instruments.  
Keywords: Quality of life; Aging; Older people 
 
 
Introdução 
 

Como era expectável, os últimos censos que decorreram em Portugal 
(INE, 2021) evidenciaram o incremento do índice de envelhecimento 
para 182 idosos por cada 100 jovens (dos 0 aos 14 anos), quando em 
2011 o mesmo se situava nos 128, e em 2001 nos 102. Projeções, com 
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base num cenário central, apontam para 2080 um índice de 
envelhecimento de 300, decorrente da redução da população jovem e 
do crescimento da população idosa (INE, 2020). 

Como nos refere Williams (2020), o envelhecimento trata-se de um 
processo complexo, que pode ser descrito numa vertente cronológica, 
fisiológica e ao nível funcional. Responsável por alterações 
fisiológicas que afetam de forma distinta os múltiplos sistemas do 
nosso corpo, tornando-se mais visíveis a partir da quinta década de 
vida. As alterações estruturais e funcionais não ocorrem precisamente 
no mesmo momento, nem afetam de igual forma todos os indivíduos. 
A vulnerabilidade às doenças incrementa-se em idades mais 
avançadas, essencialmente as de cariz crónica, como comprovam os 
resultados de vários estudos, de que é exemplo o Inquérito Nacional 
de Saúde com Exame Físico (INSA, 2019), efetuado em Portugal. 
Tendo por base Botelho (2019, p. 180) “a noção das perdas associadas 
ao envelhecimento tem suplantado a dos ganhos que também surgem, 
sendo ambas realidades inegáveis”. A autora salienta-nos ainda que, 
a perceção que o individuo faz acerca da sua QdV nem sempre é 
coincidente com a que faz da sua saúde. 

Querer envelhecer com qualidade de vida (QdV) constitui por norma, 
um anseio que acompanha a espécie humana, nem sempre atingível, 
sendo decorrente do conceitoassociado ao que significa envelhecer, 
bem como ao que significa QdV. O presente artigo baseia-se numa 
revisão da literatura, visando conceptualizar o envelhecimento e a 
QdV, bem como apontar os principais fatores que podem influenciar 
a mesma. Pretendeu-se ainda abordar os instrumentos desenvolvidos 
ao longo do tempo, no que concerne à avaliação da QdV. Evidenciam-
se ainda os principais resultados emanados da sua utilização em 
populações mais idosas, que reforçam a importância da avaliação para 
se poder planearem estratégias promotoras de boas práticas, visando 
a melhoria da QdV. 
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Envelhecimento Vs Qualidade de Vida 

Envelhecimento não é sinónimo de doença, apesar do seu risco se 
fomentar com o avançar da idade, fruto das múltiplas alterações 
fisiológicas que possam surgir e que são inerentes ao processo de 
envelhecimento. Com o avançar da idade, as reservas fisiológicas 
declinam, surgem micro e macroalterações. Algumas delas tornam-se 
mais evidentes, como as que envolvem o aparelho locomotor, contudo 
não surgem no mesmo momento nem afetam de igual forma o 
individuo, pois, o envelhecimento é um processo universal e 
intrínseco, mas acima de tudo, individual e heterogéneo, que nega o 
estereótipo de que todos os idosos se assemelham. Para Filho e 
Alencar (1998) o envelhecimento consiste num processo dinâmico e 
progressivo, responsável por distintas alterações, como as 
morfológicas, bioquímicas e psicológicas, que podem contribuir para 
a perda da capacidade de adaptação do indivíduo em relação ao meio, 
tornando-o mais vulnerável à doença. Para além das alterações 
biológicas, podem verificar-se alterações psicossociais. 

A construção do conceito de envelhecimento tem por base, como nos 
refere Almeida (1999, p.9) “uma pluralidade de elementos como, 
valores, padrões de comportamento, sistema moral, costumes e 
experiências prévias de cada pessoa”. 

Minó e Mello (2021), visando analisar a representação social da 
velhice, recorrendo a uma análise da literatura em bases de dados da 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, BDTD (teses e 
dissertações), da Scientific Electronic Library Online – Scielo, e do 
Portal de Periódicos Capes, referente a um período de 20 anos 
(1999/2019), constataram a existência de “uma visão preconceituosa 
sobre o envelhecimento, decorrente de informações insuficientes a 
respeito desse processo. Tais acepções e conceitos contraproducentes 
podem gerar estereótipos negativos e ainda causar a exclusão dos 
idosos na sociedade” (p. 294). 
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Há 20 anos era já dada enfase à necessidade de se combaterem os 
estereótipos negativos, os mitos e as ideias preconcebidas, relativos 
às pessoas idosas, recorrendo-se para tal ao cultivo de uma imagem 
positiva no âmbito do envelhecimento, preconizado no Plano de Ação 
Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento 2002 emanado na II 
Assembleia Mundial para o Envelhecimento (Nações Unidas, 2002). 

As crenças, os estereótipos, podem repercutir-se de forma negativa 
nos comportamentos das populações mais idosas, bem como sobre os 
seus cuidadores, interferindo na sua QdV. 

Um grupo de peritos da Organização Mundial de Saúde define a QdV 
como “a perceção que um indivíduo possui sobre a sua posição na 
vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais 
está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações” (WHOQOL Group, 1944, p.28). Ao longo da história 
deparamo-nos com distintos conceitos atribuídos à QdV. Já nos anos 
90, David Cella (1994) destacava a subjetividade e a 
multidimensionalidade associadas ao conceito QdV. A subjetividade 
reporta-se à perceção do individuo, enquanto a 
multidimensionalidade reporta-se às distintas dimensões que podem 
integrar a mesma, tais como o bem-estar físico, funcional, emocional 
e social. 

Para Vecchia et al. (2005), o conceito de QdV é um conceito subjetivo 
que depende do nível sociocultural, da faixa etária e das aspirações 
pessoais de cada individuo. No mesmo sentido Fernandez-Ballesteros 
et al. (2009), tendo por base o modelo conceptualizado por Lawton, 
referem-nos que um dos aspetos mais relevantes do conceito de QdV 
reside na sua multidimensionalidade, abarcando várias condições 
subjetivas do individuo, como o bem-estar, a satisfação com a vida, a 
QdV percebida, abarcando ainda as componentes comportamentais e 
de saúde, para além das circunstâncias internas e ambientais 
(percebidas e objetivas). Ainda segundo estes autores, nas últimas 
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décadas do século XX assistimos ao emergir de distintos conceitos no 
âmbito do envelhecimento, como o envelhecimento com êxito, o 
envelhecimento ótimo, produtivo, ativo, adaptativo, ou simplesmente 
o envelhecer bem, sendo que alguns dos componentes individuais ou 
pessoais destes conceitos são compartilhados com a QdV. 

Em 2002 a OMS dava enfâse ao conceito de envelhecimento ativo, 
visando como fim último a melhoria da QdV das pessoas que 
envelhecem, dependente de vários determinantes – ao nível da esfera 
pessoal, comportamental, económica, do ambiente físico e social, ao 
nível da disponibilização dos serviços sociais e de saúde. Destacava-
se ainda o género e a cultura como fatores transversais, pois 
influenciam todos os outros. 

Tendo por base o relatório mundial de envelhecimento e saúde, 
emanado pela OMS em 2015, o Envelhecimento Saudável pode ser 
entendido como o “processo de desenvolvimento e manutenção da 
capacidade funcional que permite o bem-estar em idade avançada ... 
sendo que este processo não é definido por um nível ou limiar 
específico do funcionamento ou da saúde” (p. 13,14). Ao longo da 
vida, as escolhas ou as intervenções em distintos períodos irão definir 
o caminho, podendo tornar tal experiência mais ou menos positiva. 

Nobrega et al. (2017) efetuaram uma revisão integrativa, no qual 
procuraram identificar na produção científica brasileira os fatores 
determinantes da QdV do Idoso. A análise de dados permitiu 
descortinar como os mais relevantes: a perceção da saúde, os 
determinantes sociais, os aspectos comportamentais, os aspectos 
médicos, o suporte social e a vida sexual. Os autores identificaram 
ainda ao nível dos domínios da QdV, que o domínio físico e o 
ambiental foram os que apresentaram uma menor pontuação, 
enquanto o domínio relações sociais foi o que mereceu melhor 
pontuação. 



 

  
 

33

De igual forma, tendo por base uma revisão integrativa, Sousa et al. 
(2019) analisaram a QdV dos idosos em função dos fatores 
associados. Destacam-nos como principais resultados de que a QdV 
não se relaciona apenas com a ausência de patologia, mas depende 
também de um leque de fatores, como a família, o poder publico e a 
sociedade em geral. Ressaltam ainda, entre outros, a importância dos 
fatores socio-demográficos, psicossociais, espirituais. Resplandes et 
al. (2021), com base numa revisão integrativa da literatura, 
respeitante aos anos de 2016 a 2020, no qual visou a identificação de 
fatores influenciadores na QdV dos idosos, concluíram que múltiplos 
fatores se associam a mesma, como a alimentação, a atividade física, 
a participação em atividade de lazer, o consumo de álcool, o 
tabagismo, os hábitos sexuais, a convivência familiar, a convivência 
matrimonial ou a sua ausência, a forma de se socializar, bem como “o 
estado clínico que em maioria das vezes também é decorrente dos 
fatores mencionados anteriormente” (p. 127). 

Avaliação da Qualidade de Vida (QdV) – Avaliar para 
identificar! 

Visando uma avaliação mais fidedigna da QdV, desde os anos 
noventa assistimos ao desenvolvimento de instrumentos próprios. 
Nesse sentido, como nos referem Pereira et al. (2011), peritos da 
Organização Mundial de Saúde construíram uma escala apelidada de 
WHOQOL-100, com uma centena de questões, multidimensional, 
envolvendo seis domínios: físico, psicológico, relações sociais, nível 
de independência, aspectos espirituais/religião/crenças pessoais, e 
ambiente. A partir deste instrumento, seguiu-se o desenvolvimento de 
uma escala mais reduzida, apelidada WHO-QOL-BREF, visando a 
melhor adesão ao preenchimento. Integra apenas 26 questões, duas 
delas de índole geral – perceção geral da QdV e perceção geral da 
saúde, e 24 questões respeitantes a quatro domínios, nomeadamente 
o domínio físico, psicológico, relações sociais e o meio ambiente. 
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Esta escala foi adaptada e validada para vários países. Segundo 
Ferreira et al. (2012) “amplamente utilizado pelas diversas áreas de 
conhecimento o WHOQOL tem especial destaque na área da saúde 
considerando a necessidade de ampliação nas avaliações em saúde de 
grupos e sociedades” (p. 247). A procura pela facilitação de 
preenchimento manteve-se, desenvolvendo-se a EUROHIS-QOL-8, 
constituído apenas por 8 questões, envolvendo os quatro domínios da 
escala anteriormente referida - duas questões por cada domínio 
(Pereira et al., 2011). Obtém-se um índice global, tendo por base o 
somatório dessas questões, respondidas em formato Likert de 1 a 5 
pontos, no qual a melhor perceção da QdV tem por base a pontuação 
mais elevada. Pereira et al. (2011) apresentaram as características 
psicométricas do EUROHIS-QOL-8 para a População Portuguesa, 
envolvendo uma amostra de 604 indivíduos, obtendo-se uma boa 
consistência interna (alfa de cronbach de 0,83). Os autores, em 
síntese, referem-nos que “os dados relativos à precisão e validade do 
EUROHIS-QOL-8 asseguram o seu bom desempenho psicométrico, 
tornando-o num índice adequado para avaliar a QdV, sobretudo em 
estudos epidemiológicos de grande dimensão que requeiram o uso de 
múltiplos indicadores” (p.120). Não descorando que a redução do 
número de questões das escalas é acompanhada de vantagens (ex: 
ganho de tempo e facilidade no preenchimento) e desvantagens (ex: 
menor precisão da avaliação), como nos referem Pereira et al. (2011). 
Estes instrumentos avaliam a QdV de uma forma genérica. 

Mais tarde, no ano de 1999 seria iniciado o desenvolvimento de um 
instrument específico para avaliar a QdV em adultos idosos, 
apelidado de WHOQOL-OLD – World Health Organization Quality 
of Life - Older Adults Module, com 24 itens, respeitante a 6 facetas – 
funcionamento sensorial; autonomia; atividades passadas, presente e 
futuras; participação social; morte e morrer; intimidade, sendo 
adaptada e validada para distintos países, entre os quais para a 
população idosa portuguesa, no qual foram acrescentados 4 itens 
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correspondentes a uma nova faceta, apelidada de família/vida familiar 
(Vilar, 2015; Vilar et al., 2016). Este instrumento pretende dar 
resposta a uma das críticas atribuídas aos instrumentos genéricos de 
avaliação da QdV, de que os mesmos não contemplam as 
especificidades dos mais idosos. Vilar et al. (2016) salientam-nos as 
boas propriedades psicométricas obtidas na validação da escala 
específica e releva-nos a importância da nova faceta integrada. 

Martins et al. (2020), efetuaram um estudo quantitativo, envolvendo 
200 idosos pertencentes a duas comunidades da Península Ibérica, 
cujos objetivos visavam: identificar e caracterizar através dos dados 
sociodemográficos o grupo de pessoas idosas de uma região de 
Portugal e de uma região de Espanha, e compreender se a QdV era 
análoga entre os dois grupos. Para avaliar a QdV recorreram ao 
WHOQOL-BREF. Como resultados destacam: ambas os grupos 
evidenciaram níveis razoáveis de QdV; comparativamente, os idosos 
da região espanhola apresentaram melhores pontuações da QdV no 
que concerne ao global da escala, contudo sem significância 
estatística; os idosos da região de Espanha apresentaram maiores 
pontuações na QdV para o domínio físico, relações sociais e meio 
ambiente, sendo os valores encontrados estatisticamente 
significativos. As autoras salientam ainda que a Idade não foi 
determinante para a QdV e que os idosos com maior escolaridade 
apresentaram pontuações mais elevadas na QdV ao nível do domínio 
físico e piores para o domínio relações sociais. 

No Brasil, um estudo efetuado por Ermel et al. (2017) no âmbito da 
perceção da QdV das pessoas idosas do Brasil e de Portugal, 
envolvendo respetivamente uma amostra de 508 e 349 indivíduos, 
recorrendo ao WHOQOL-OLD, constataram que houve uma 
perceção positiva da QdV por parte de ambos os grupos. Verificaram 
ainda que as pessoas idosas de Portugal, tendo por base as demais 
facetas, apresentaram pontuações mais elevadas na faceta 
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“Família/Vida Familiar” (não presente no questionário do Brasil), 
enquanto as pessoas idosas do Brasil apresentaram pontuações mais 
elevadas na faceta “Morte e Morrer”. Esta faceta reporta-se a 
preocupação e temor das pessoas idosas para com a morte. No mesmo 
sentido, Sousa et al. (2021), efetuaram uma análise comparativa entre 
a QdV de idosos brasileiros e portugueses, englobando uma amostra 
de 294 pessoas idosas (164 de Portugal e 130 do Brasil), no qual 
recorreram ao WHOQOL-BREF. Quanto às variáveis 
sociodemográficas, verificou-se um predomínio do sexo feminino em 
ambos os grupos. Verificaram ainda que o grupo de pessoas idosas do 
Brasil obtiveram melhores pontuações no domínio “Psicológico” e no 
domínio “Relações Sociais”, enquanto o grupo de pessoas idosas de 
Portugal obteve melhores pontuações no domínio “Meio Ambiente”. 
Os autores constataram que a maioria das pessoas idosas, em ambos 
os grupos, detinham uma boa perceção de QdV geral e apresentavam-
se como satisfeitas em relação à sua saúde. 

QdV nas populações mais idosas – Avaliar/Planear para poder 
incrementar 

Como nos refere a Organização Mundial de Saúde (2015) “um gasto 
com populações mais velhas é um investimento, não um custo” (p. 
11). 

Visando o incremento da QdV da população mais idosa, ao nível 
individual ou em grupo, o papel dos profissionais de saúde assume-se 
de extrema importância. Desta forma, iniciado por uma avaliação 
prévia fidedigna da QdV das populações mais idosas, com inclusão 
da escala específica para a avaliação da QdV, permitindo descortinar 
os domínios a reclamarem intervenção. Decorrente dessa avaliação, 
numa abordagem multidisciplinar, quando necessário, as estratégias 
devem contemplar para além do idoso e da equipa de saúde, as 
respetivas redes de apoio social formal e informal. Como preconizado 
pela OMS (2002), no âmbito do envelhecimento ativo, para melhorar 
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a QdV das pessoas que envelhecem, importa otimizar as 
oportunidades para a saúde, segurança e participação. Sendo que, 
como salienta a OMS (2002) os determinantes para o envelhecimento 
ativo não dependem unicamente dos indivíduos, mas também das 
famílias e dos países (OMS, 2002). 

Portela et al. (2015), num estudo em que procurou avaliar a qualidade 
de vida de idosos não institucionalizados, envolvendo uma amostra 
de 238 indivíduos de um município do Brasil, recorrendo ao 
WHOQOL-BREF e ao WHOQOL-OLD, destacam a carência de 
políticas publicas voltadas para o convívio social. Os autores 
salientam nas suas conclusões: “soluções plausíveis para melhorar o 
aspeto social podem ser desenvolvidas, tais como criação de oficinas 
de artesanatos, desenvolvimento de atividades físicas especificas para 
este grupo, criação de equipes multidisciplinares para educação e 
promoção da saúde dos idosos” (p.59). 

A importância da intervenção ficou bem patente na revisão integrativa 
efetuada por Resplandes et al. (2021), no qual decorrente da análise 
dos estudos, nos salientam a concordância encontrada: “a qualidade 
de vida dos idosos é maior quando há intervenção, sejam elas nos 
domínios físicos ou psicológicos” (p.127). 

Ao nível da saúde, como nos refere Williams, 2020, as crenças 
culturais, religiosas e pessoais, bem como as condições 
socioeconómicas, a educação, as experiências prévias, podem 
influenciar os adultos idosos na perceção sobre a saúde, bem como 
sobre as práticas para manutenção da mesma. A mesma autora refere-
nos ainda de que, por outro lado, as perceções acerca do 
envelhecimento têm um peso importante sobre a motivação e 
vontade, no que concerne a participação nessas práticas. Face ao 
exposto, as estratégias devem contemplar: a desmistificação das 
crenças erróneas detetadas, a abordagem e o reforço das condutas 
positivas para a manutenção da saúde (como a dieta, a segurança, a 
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gestão do stress, a atividade física, entre muitos outros). Outro aspeto 
a contemplar será o auxílio para se encontrarem recursos na 
família/comunidade para a promoção da manutenção da saúde, como 
nos salienta Williams (2020). A importância dada aos laços familiares 
ficou patente no estudo de Ermel et al. (2017), respeitante ao grupo 
de idosos de Portugal. 

No estudo efetuado por Martins et al. (2020), envolvendo dois grupos 
de pessoas idosas da Península Ibérica, as autoras destacaram a 
necessidade de se desenvolver “um plano estratégico de intervenção 
preventiva que articule as políticas de saúde, económicas e 
socioculturais tendo em atenção o presente e que seja capaz de 
considerar o perfil da pessoa idosa hoje e o perfil da pessoa idosa de 
amanhã” (p. 155). 
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Resumo 

O projeto digit@lmente.feliz pretende contribuir para a estimulação 
cognitiva através da utilização de ferramentas tecnológicas 
promovendo o bem-estar, autoconceito, qualidade de vida e inclusão 
dos seus destinatários. 
Palavras-chave: Literacia; Seniores; Novas tecnologias. 
 
Abstract 

The digit@lmente.feliz project aims to contribute to cognitive 
stimulation through the use of technological tools promoting the well-
being, self-concept, quality of life and inclusion of its recipients. 
Keywords: Literacy, Seniors, New technologies. 
 
 
Texto da Comunicação 
 

Na atualidade, a maioria dos serviços e estruturas indispensáveis ao 
quotidiano envolvem o uso das novas tecnologias. Assim, as pessoas 
que não tiverem acesso às mesmas poderão apresentar efeitos 
negativos, tais como aversão às novas tecnologias, exclusão da 
sociedade (isolamento social que tem como possível consequência a 
depressão e ansiedade), sentimentos de frustração, pelo 
desconhecimento total ou quase total no uso das novas tecnologias. 
Simultaneamente, é frequente a utilização de novas tecnologias como 
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forma de potenciar o bem-estar e felicidade, sentindo-se os indivíduos 
que não a utilização, como a população sénior, discriminados. 

Implementado no Centro Social Arco-Íris, uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social sediada em Águeda (Aveiro - Portugal), o 
projeto digit@lmente.feliz pretende contribuir para a estimulação 
cognitiva através da utilização de ferramentas tecnológicas como o 
computador portátil, tablets e smartphones, aproximando gerações 
especialmente afastadas nos últimos dois anos – fruto da pandemia – 
e potenciando a sua literacia, o seu bem-estar, auto-conceito e 
qualidade de vida do seu público-alvo e a inclusão dos participantes 
na sociedade através da capacitação e competências digitais, 
promovidas através de formação individual ou em grupo. 

Depois de ver reconhecida a sua atividade como “Instituição 
Promotora de um Envelhecimento Feliz” ao utilizar jogos 
cientificamente validados para promover a funcionalidade e diminuir 
as perdas motoras e cognitivas, a instituição diferencia-se ao integrar 
as novas tecnologias na prestação de cuidados, promovendo 
competências funcionais, sociais e contribuindo para a inclusão. 

De acordo com os utilizadores do projeto esta é uma forma de se 
sentirem mais atualizados e inseridos na sociedade e fazerem coisas 
que anteriormente não se consideravam preparados para fazer. 

O envio de um e-mail ou a utilização de jogos on-line contribui 
significativamente para a melhoria do auto-conceito e sensação de 
bem-estar e inclusão digital. 

Nas figuras 1, 2, 3 e 4 observam-se a utilização das ferramentas 
digitais para as diversas finalidades pelos utilizadores do projeto. 
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Figuras 1                                         Figuras 2 

 

Figuras 3                                        Figuras 4 

O projeto responde aos objetivos do desenvolvimento sustentável 
ODS 4- Educação de qualidade e ODS 10-Redução das desigualdades 
sociais (United Nations, 2015). 

O projeto digit@lmente.feliz contribui para a saúde mental dos seus 
participantes e espera-se, a longo prazo, que as pessoas tenham mais 
autonomia acedendo a serviços e/ou estruturas indispensáveis ao 
quotidiano, sentindo-se incluídos da melhor maneira possível na 
sociedade. Simultaneamente contribui para a melhoria da qualidade 
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de vida, fazendo com que eles se sintam mais informados e 
enriquecidos do ponto de vista pessoal e relacional. 

O presente projeto foca-se também na diminuição do isolamento 
social promovendo as relações interpessoais e geracionais dos 
participantes assim como, com recurso às redes sociais, proporcionar 
uma sensação de bem-estar, consiga através da aproximação das 
novas tecnologias o contato com outras pessoas. 

O projeto contribui para aumentar os conhecimentos na área das 
tecnologias, pro-movendo a diminuição do afastamento geracional. 
Além disto, tenciona-se aproxi-mar as pessoas aos serviços e 
estruturas indispensáveis ao quotidiano contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida e um envelhecimento mais ativo e feliz do 
público-alvo. 

O projeto digit@lmente.feliz torna-se eficaz na medida em que 
promove a alfabetização digital das pessoas tornando-as capazes, de 
forma autónoma de aceder a serviços e estruturas indispensáveis do 
quotidiano. Além disso este projeto fomenta a utilização das redes 
sociais de forma a combater o isolamento para que os participantes 
consigam falar com os familiares e amigos que estão afastados. 
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Resumo 

A promoção de um envelhecimento ativo e saudável deverá 
necessariamente contemplar a dimensão cognitiva, mediante a 
implementação de estratégias de intervenção que estimulem e 
promovam uma cognição ajustada, ou otimizada. 
Palavras-chave: Idosos; Cognição; Envelhecimento Cognitivo. 
 
Abstract 

The promotion of active and healthy aging must necessarily 
contemplate the cognitive dimension, through the implementation of 
intervention strategies that stimulate and promote adjusted, or 
optimized, cognition. 
Keywords: Elderly; Cognition; Cognitive Aging. 
 
 
Introdução 
 

A célere transição demográfica e epidemiológica acarreta grandes 
desafios à área da saúde como, por exemplo, o aumento de doenças 
crónicas e incapacidades funcionais, o que pressupõe uma maior 
procura dos serviços de saúde (Moraes, 2012).  



 

  
 

47

Tendo por base de Lima Argimon (2006, p.243) “o envelhecimento 
humano é um processo biológico natural, e não patológico 
caracterizado por uma série de alterações morfo-fisiológicas, 
bioquímicas e psicológicas que acontecem no organismo ao longo da 
vida”. A autora salienta-nos ainda que, no que concerne à área 
cognitiva, o declínio cognitivo sucede como uma realidade expetável 
no adulto idoso, mas sem uma interferência no seu quotidiano. 

Para Pereira (2019, p.179) “o envelhecimento biológico traduz-se por 
uma trajetória de perda de funções fisiológicas que se transpõem, 
entre outras consequências, na deterioração progressiva da função 
cognitiva”. Assim, o impacto que o envelhecimento produz nas 
capacidades cognitivas do adulto idoso, consubstancia uma particular 
relevância, tornando-se imprescindível a identificação de estratégias 
de preservação cognitiva, visando otimizar ou retificar a trajetória 
biológica de perda funcional, facultando um envelhecimento ativo e 
saudável. 

Segundo Bahar-Fuchs et al. (2013) na literatura internacional, há uma 
consonância taxonómica, respeitante às áreas mais comuns no 
domínio da intervenção cognitiva, em que se enunciam as três 
principais: (a) estimulação mental, que consubstancia a execução e a 
pratica reiterada de atividades cognitivas padronizadas; (b) o treino 
cognitivo, que envolve atividades de estimulação mental, com 
estratégias cognitivas voltadas para maximizar os efeitos da 
intervenção; (c) reabilitação cognitiva, caraterizando-se por ser uma 
abordagem individualizada, com o pressuposto de trabalhar deficits 
particulares do adulto idoso respeitante à sua vida quotidiana. 

Em consonância com o que foi explanado, pretende-se no decurso do 
artigo abordar os aspetos gerais associados ao envelhecimento, mais 
concretamente no que concerne ao domínio do envelhecimento 
cerebral, com ênfase na função cognitiva e a consequente relevância 
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e preponderância de estratégias de intervenção na preservação da 
cognição.  

Envelhecimento – uma abordagem geral 

Segundo a Comissão Europeia (2020) os europeus usufruem de vidas 
mais longas e permanecem, em média, mais tempo com qualidade ao 
nível da saúde. Nas últimas cinco décadas, a esperança de vida à 
nascença aumentou cerca de 10 anos, para ambos os sexos. A 
pandemia mostrou as vulnerabilidades de uma população 
envelhecida, mas não é plausível que tenha alterado esta tendência 
positiva global na esperança de vida. Segundo os mesmos dados, há 
ainda evidências de que a Europa representa o continente mais 
envelhecido do mundo, e assim continuará a ser até 2070, projetando-
se que a esperança de vida à nascença alcance os 86,1 anos para os 
homens, a comparar com 78,2 anos em 2018. Para as mulheres, 
deverá, no mesmo período, ter passado de 83,7 para 90,3 anos. 

De acordo com Berger e Mailloux-Poireier (1995) o processo de 
envelhecimento pode ser de dois tipos: envelhecimento primário 
(envelhecimento natural, ou senescência) e envelhecimento 
secundário (envelhecimento patológico). O envelhecimento primário 
refere-se às mudanças decorrentes da idade, independentemente de 
doenças e da influência do ambiente. O secundário reporta-se ao 
surgimento de lesões patológicas, que se incrementam com o avançar 
do processo. 

O envelhecimento define-se por ser um processo adaptativo, lento e 
continuo que comporta um conjunto de alterações influenciadas por 
fatores biológicos, psicológicos e sociais, sendo um processo 
universal e complexo que decorre ao longo de toda a vida, tendo uma 
dimensão intrincadamente pessoal, pois a maneira como 
envelhecemos depende de pessoa para pessoa (Fernandes, 2014). 
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Sequeira (2007, p. 43) salienta que “ao se considerar o 
envelhecimento humano, é de primordial importância efetuar a 
distinção entre o que é consequência desse processo e aquilo que é 
secundário, causado por processos patológicos típicos dessa faixa 
etária”.  

Inouye (2020) refere que o processo de envelhecimento gera 
significativas modificações no SNC, podendo ser de variada ordem, 
desde alterações neuroanatómicas, alterações na neurotransmissão, 
bem como, alterações neurofisiológicas. 

No próximo capítulo, iremos proceder a uma análise mais 
pormenorizada acerca das alterações que ocorrem no cérebro, 
decorrentes do processo de envelhecimento. 

Envelhecimento cerebral 

Barreto (2020) cita-nos que “o envelhecimento produz alterações no 
Sistema nervoso central (SNC), como alterações neuroanatómicas, 
alterações na neurotransmissão e alterações neurofisiológicas” (p.5). 

Para Pereira (2019) a investigação neurocientífica torna-se 
imprescindível para a compreensão das mudanças morfológicas, 
funcionais e neurocognitivas do cérebro, que estão associadas ao 
processo de envelhecimento humano. 

Segundo Carmona (2018) até ao momento, na compreensão do 
envelhecimento cerebral, foram identificadas modificações no 
cérebro como, por exemplo, a redução no volume de massa cinzenta 
(atrofia cerebral), nas regiões do córtex préfrontal, lobo temporal e 
hipocampo. 

Com o avançar da idade, o processo de atrofia cerebral sofre uma 
aceleração, como nos refere Damasceno (1999, p.81) “com dilatação 
de sulcos e ventrículos, perda de neurónios, presença de placas 
neuríticas (PN) e emaranhados neurofibrilares (ENF), depósitos de 
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proteína beta-amilóide e degenerescência grânulo-vacuolar, os quais 
aparecem precocemente nas regiões temporais mediais e espalham-se 
por todo o neocórtex”. 

Pareek et al. (2018) salientam que estudos por ressonância magnética 
(RM) expõem atrofia em distintas regiões do cérebro, sobretudo no 
córtex frontal, no hipocampo, no tálamo e no núcleo accumbens. Os 
mesmos estudos mostram diminuição da substância cinzenta e da 
substância branca, com aumento dos ventrículos corticais, dos sulcos 
e dos espaços subaracnoideus. 

O envelhecimento neuronal preconiza Pereira (2019) está 
intimamente relacionado com as variadas alterações a nível 
morfológico dos neurónios, que vão desde a diminuição do seu 
tamanho, diminuição das espinhas dendríticas, comprometimento da 
comunicação entre neurónios, ocorrência de processos inflamatórios, 
stress oxidativo e alteração na biodisponibilidade de 
neurotransmissores. Salienta o mesmo autor, ainda, que existem 
evidências de que os recetores AMPA (amino-3-hidroxi-5-metil.4-
isoxazolproprionato), envolvidos no processo de memória, 
aprendizagem e plasticidade sináptica, padecem de redução na 
quantidade disponível ao decorrer do envelhecimento. 

O processo de envelhecimento para Yousufuddin e Young (2020) 
origina relevantes alterações no SNC. Os mesmos autores sugerem 
que estas alterações se dividem em três grandes dimensões: alterações 
neuroanatómicas (atrofia cerebral, diminuição da contagem de 
neurónios, aumento das placas neuríticas, por exemplo); alterações na 
neurotransmissão (declínio na transmissão colinérgica, diminuição da 
síntese dopaminérgica, diminuição da síntese de catecolaminas); 
alterações neurofisiológicas (diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, 
alterações eletrofisiológicas, entre outras). 
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Em síntese, para Ladeira et al., (2017) as principais alterações 
microscópicas do SNC, associadas ao processo de envelhecimento, 
passam pela perda continua de neurónios, redução do volume 
cerebral, redução de neurotransmissores e degenerescência grânulo-
vacuolar, as quais, afetam intimamente esse sistema, mesmo na 
ausência de patologias graves, levando gradualmente a um declínio 
cognitivo. 

Função cognitiva e envelhecimento 

A cognição é considerada como um processo de obtenção de 
conhecimento por via de um conjunto de domínios cognitivos, sendo 
que esses domínios correspondem à memória e aprendizagem, função 
executiva, linguagem, atenção, perceptomotor e cognição social, 
sendo, assim, fulcral para a realização de atividades de vida diárias e 
melhoria da qualidade de vida (Neves & Da Silva, 2019). 

Os estudos até à atualidade, relacionam um decréscimo na capacidade 
de memoria a uma atrofia a nível do hipocampo e redução do volume 
cerebral enquanto, um menor volume do córtex pré-frontal está 
associado a um pior desempenho da função executiva. Os mesmos 
estudos acrescentem ainda que, a atrofia da massa cinzenta resulta 
num impacto significativo no processo de aceleração do declínio da 
cognição global (Carmona, 2018). 

Segundo Barreto (2020) as competências cognitivas podem dividir-se 
em dois grandes eixos: as funções cognitivas básicas (atenção, 
memória e perceção) e as superiores (inteligência, função executiva, 
velocidade de processamento e linguagem).  

Na atualidade, a atenção pode ser classificada como seletiva, dividida, 
sustentada ou alternada (Dalgalarrondo, 2000). O mesmo autor 
menciona que a atenção seletiva se refere aos “processos que 
permitem ou facilitam a seleção de informações relevantes para o 
sujeito e seu processamento cognitivo… resume a qualidade mais 
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importante dos processos atencionais: a seletividade… a atenção 
seletiva limita as informações que chegam ao sistema cerebral” 
(p.103). 

Nas tarefas de atenção sustentada, usualmente, os adultos idosos 
apresentam um bom desempenho, contudo no que concerne à atenção 
seletiva, que diz respeito à capacidade de focar-se na informação 
relevante no momento e ignorer o que é irrelevante, é provável que os 
idosos apresentam mais dificuldade. (Zanto & Gazzaley, 2014). 

Com o decurso do tempo, a atenção divida, ou seja, a capacidade de 
manipulação das informações que chegam ao indivíduo parece 
apresentar decréscimo. No que concerne à atenção alternada, que 
consiste na habilidade de mudar de um estímulo para o outro, e a 
capacidade de selecionar estímulos relevantes (atenção seletiva), 
apresentam uma tendência de declínio. Esse déficit de atenção torna-
se maior, quanto mais complexa for a tarefa, já que nesses casos mais 
estímulos estão envolvidos. Embora não exista uma teoria consensual 
para as mudanças que ocorrem no domínio da atenção, uma das 
versões especifica que a causa responsável pela lentificaçao radica na 
diminuição da velocidade de transmissão sináptica ou perda a cada 
transmissão de informação (Guerreiro & Caldas, 2001). 

Como nos cita Sequeira (2007, p. 50) “a memória constitui uma das 
funções cognitivas fundamentais para um envelhecimento ativo e do 
qual depende a sua preservação… assume uma importância vital no 
quotidiano das pessoas, na orientação, comunicação, execução de 
tarefas, etc”. Para António (2019, p.20) a “memória de trabalho é um 
dos sistemas que sofre maior declínio em virtude do envelhecimento. 
O défice é percebido durante a realização de tarefas as quais 
demandam a manutenção e manipulação de informações”. Esta 
deterioração vai implicar dificuldades na capacidade de 
aprendizagem e em recordar informação nova (Sequeira, 2007).  
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A memoria a longo prazo, globalmente, apresenta uma tendência de 
se manter estável (Spar & La Rue, 2005). 

A perceção está relacionada com as capacidades sensoriais pelo que 
as habilidades percetivas podem diminuir com o processo de 
envelhecimento. É comum os idosos usarem auxiliares da perceção, 
como óculos e aparelhos auditivos (Maharani et al., 2018). 

A inteligência é classificada como cristalizada e fluída. A inteligência 
fluída diminui com a idade, enquanto a inteligência cristalizada 
permanece constante ou até aumenta com o progredir dos anos. A 
inteligência fluida recorre ao uso da função executiva, recursos de 
processamento para raciocinar e resolver problemas, sendo definida 
como a capacidade de armazenar as informações adquiridas e 
processá-las para tarefas específicas. A inteligência cristalizada 
definese como a capacidade de recuperar e aplicar as informações 
adquiridas no passado, como utilizar o nosso conhecimento geral, 
vocabulário, habilidades e memórias semânticas (Baghel et al., 2017). 

Segundo Buckner (2004) ocorre um declínio da função executiva com 
a idade, podendo ser atribuível a mudanças que ocorrem na substância 
branca, atrofia e diminuição da neurotransmissão no lobo frontal. 
Salienta-se que o funcionamento executivo é definido pelas 
capacidades que permitem controlar e orientar o comportamento 
segundo um determinado objetivo. 

Para Spar e La Rue, (2005) a mudança mais constante no desempenho 
cognitivo, decorrente do envelhecimento, resulta da velocidade de 
processamento, que entra em declínio, devido à alteração da rapidez 
com que as funções cognitivas dos adultos idosos são executadas, 
bem como das respostas motoras. 

Citando Sequeira (2007, p. 53) os idosos “são alvo de alterações de 
forma substancial ao nível dos papeis a desempenhar, no seio 
familiar, laboral e ocupacional, verificando-se uma tendência para a 
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diminuição de forma progressiva, de acordo com a idade”. O mesmo 
autor realça, no que concerne à participação social, que esta tende a 
diminuir, pese embora se mantenham socialmente ativos, por via de 
participar em redes sociais mais pequenas e os contatos intersociais 
se reduzirem, circunscrevendo-se, essencialmente, à família e ao 
grupo restrito de amigos. Contudo, em muitos adultos idosos, a 
sociabilidade pode ficar comprometida em decorrência das limitações 
físicas associadas à idade, além da diminuição da capacidade 
cognitiva e funcional que consubstancia uma barreira ao fomentar e 
preserver os contactos sociais. 

Segundo Gáspari e Schwartz (2005, p. 71) o idoso “enfrenta uma 
verdadeira crise de identidade durante a qual é afetado a sua 
autoestima positiva… a aceitação de si mesmo. Numa reação em 
cadeia, a diminuição da autoestima e as inseguranças quanto à 
identidade refletem-se na autonomia, liberdade, convívio social.” 
Toda esta realidade vai condicionar não somente a frequência como, 
simultaneamente, a qualidade dos relacionamentos interpessoais e os 
vínculos afetivos no grupo (Gáspari & Schwartz, 2005). 

O sistema de linguagem, pese embora as mudanças estruturais 
cerebrais, permanece significativamente estável no decurso da vida. 
O vocabulário permanece estável podendo ser valorizado ao longo do 
tempo (Shafto & Tyler, 2014). 

Importância da estimulação cognitiva na preservação 

Como nos cita Pita (2014, p. 7): 

[…] o treino cognitivo engloba em si todas as intervenções 
comportamentais, não farmacológicas, que têm o intuito de 
preservar, e se possível potenciar, as capacidades 
intelectuais de um indivíduo, quer através do treino de 
capacidades cognitivas específicas, quer pelo exercício de 
atividades que têm como objetivo produzir melhorias num 
conjunto de áreas, que no seu todo, produzem benefícios 
na realização de funções da sua vida quotidiana. 
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Para Nunes e Pais (2014) pode-se destrinçar as várias abordagens no 
domínio da cognição: estimulação da cognição, que diz respeito a 
uma estratégia cognitive mais abrangente; reabilitação da cognição, 
que consiste em estratégias que se focam na orientação temporal e 
espacial; treino de cognição, que se concentra em exclusivo na prática 
de tarefas/funções específicas. 

Assim, segundo Sousa e Sequeira (2012, p.8) “para que a eficácia das 
diferentes técnicas de intervenção na cognição seja maximizada 
importa que sejam organizadas e realizadas de forma sequencial e 
periódica, com objetivos específicos delineados, daí a importância 
dos programas de intervenção na cognição para idosos”. Os mesmos 
autores acrescentam, ainda, que um programa de estimulação 
cognitive abrange um agregado de estratégias e exercícios com um 
inequívoco objetivo de aperfeiçoar o desempenho de determinado 
domínio cognitivo, ou de múltiplos domínios cognitivos, podendo ser 
aplicados por um determinado período de tempo, quer em grupo ou 
individualmente. Salientam que antes de proceder-se à 
implementação de qualquer tipo de programa de intervenção na 
cognição, é relevante proceder à avaliação respeitante ao perfil 
cognitivo do adulto idoso, reconhecendo as suas funções cognitivas 
preservadas e comprometidas. 

A importância dos programas de intervenção na cognição está 
plasmada nos seus méritos, sendo projetados na literatura científica 
que trabalha esta área em concreto. Pode-se enumerar, a título de 
exemplo, os benéficos aportados, que passem pela melhora da 
orientação do doente; das suas funções executivas; da linguagem e da 
memória; maior capacidade de autonomia e de realização das suas 
atividades de vida diárias; menor sobrecarga dos cuidadores e/ou 
família; bem como maior disponibilidade e capacidade para a 
interação social e consequente melhoria da qualidade de vida do 
adulto idoso e da sua família (Sequeira, 2007). 
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Phillips (2017) salienta que a estimulação cognitiva em adultos 
idosos, também conhecida como treino cognitivo, proporciona 
benéficos na sua capacidade de cognição global, por via da influência 
que exerce na preservação da plasticidade cerebral e, 
consequentemente, permitir a aprendizagem de novas habilidades e 
competências. Assim, é um recurso primordial para a reorganização 
e reabilitação do adulto idoso, pelo fato de fomentar a aquisição de 
novas conexões que contribuem para um bom desempenho das suas 
atividades do dia-a-dia. 

Estudos têm demonstrado uma relação entre o exercício de 
estimulação cognitiva em adultos idosos e redução da atrofia do 
volume do hipocampo (Cheng, 2016). Ainda, outros estudos sugerem 
que redes neurais têm papel determinante na manutenção da saúde 
cognitiva durante o envelhecimento saudável, e que quando praticada 
a estimulação cognitiva, os idosos detêm capacidade de aprender e 
aplicar estratégias de memória nas suas atividades quotidianas, 
fortalecendo assim a existência da plasticidade da memória na terceira 
idade, por conseguinte, a possibilidade de compensação dos déficits 
cognitivos no envelhecimento saudável (Gomes et al., 2020). 

Para Nordon et al. (2009) o estímulo continuo da atividade cerebral, 
através de programas de treino cognitivo, constituem um dos pilares 
para a prevenção ou decrescimento do declínio cognitivo global, 
propiciado pelas doenças neurodegenerativas progressivas, citando 
como exemplo as demências. Castro (2011) após a realização de um 
programa de estimulação cognitivo, encontrou melhorias na memória, 
atenção e concentração dos participantes. 

Apóstolo et al., (2011) efetuaram um estudo de estimulação cognitiva, 
envolvendo uma amostra de 23 idosos, concluíram que a estimulação 
cognitiva produziu um efeito na melhoria do estado cognitivo dos 
idosos, contribuindo, assim, para a manutenção da sua saúde 
cognitiva dos idosos, podendo atrasar a instalação do quadro 
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demencial e, consequentemente, melhorar a sua autonomia e 
independência. 

Também Irigaray et al., (2011), num estudo envolvendo 76 idosos 
saudáveis, concluíram que o treino cognitivo pode melhorar o 
funcionamento cognitivo de idosos e colaborar para a manutenção da 
boa qualidade e do bem-estar psicológico na velhice, reduzindo a 
ocorrência de condições que levem a um envelhecimento cognitive 
patológico. 

Por sua vez, Bonnechère et al. (2020) realizaram uma meta-análise 
para avaliar o impacto do treino cognitivo computorizado na função 
cognitiva de adultos idosos com envelhecimento normativo. Após a 
analise dos resultados, depararamse com melhorias estatisticamente 
significativas na velocidade de processamento, memória de trabalho, 
função executiva e memória verbal. 

Segundo Cohen (2019), apesar de uma miríade de intervenções que 
comportam a estimulação cognitiva e estratégias farmacológicas, que 
facultam o atenuar o declínio em certos domínios cognitivos, a 
prevenção e reversão do comprometimento cognitivo continua sendo 
um colossal desafio para a área da saúde. 

Para Sousa (2012, p.130) “apesar de existirem vários profissionais de 
saúde com formação na área da estimulação da cognição; o 
enfermeiro, nomeadamente o enfermeiro especialista em saúde 
mental e psiquiatria, tem um papel privilegiado para implementar este 
tipo de programas”, em consequência das competências específicas 
que possui para a sua implementação, bem pelo conhecimento que 
detém sobre o adulto idoso, a família e o seu contexto. 

Portanto, com a otimização do uso da estimulação cognitiva pelos 
profissionais de enfermagem ao adulto idoso com comprometimento 
da cognição, é proporcionada a constituição de um componente 
valioso e simultaneamente um manancial de importantes benefícios 
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na minimização de alterações comportamentais, bem como de outras 
alterações, decorrentes das suas funções cognitivas diminuídas 
(Souza et al., 2008). 

Segundo Abrahão e Camacho (2020) analisando a literatura científica 
publicada é notória a importância do enfermeiro no empoderamento 
cognitivo e de memoria no adulto idoso, através de estratégias e/ou 
treino, procurando-se retardar o declínio neste domínio de 
competências e, simultaneamente, produzir uma melhor qualidade de 
vida ao adulto idoso. Citando os mesmos autores (p.16): 

[…] durante a análise dos estudos perceberam-se diversos 
métodos de estimulação cognitiva e de memória que 
podem ser postos em prática pelo enfermeiro e o quanto a 
sua participação dentro de uma equipe multidisciplinary 
tem destaque quando se trata de estratégias para exercitar a 
cognição e memória da pessoa idosa, além de procurar 
meios não farmacológicos de retardar o surgimento de 
síndromes demenciais. 
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Resumo 

A forma como aprendemos é muito importante no processo de 
aprendizagem. Os alunos, formandos ou aprendentes aprendem de 
forma diferente consoante a sua personalidade e/ou motivação. 
Compreender os processos de ensino-aprendizagens, conhecer os 
diversos estilos de apreensão e adequar as metodologias de ensino 
podem ajudar ao sucesso académico. Neste estudo optei por seguir a 
metodologia VAK (visual, auditory and kinesthetic) desenvolvida em 
1987 por Neil Fleming  e baseada nos sentidos. Esta teoria  divide as 
formas de apreensão da aprendizagem em visual, auditiva e 
cinestética. Neste estudo foi realizado um inquérito online, entre 
outubro e novembro de 2021, ao qual responderam 970 professores e 
formadores. Os resultados indicam que a maioria dos professores e 
educadores prefere aprender através do método cinestético e visual, 
sendo o auditivo o menos escolhido. 
Palavras-chave: Estilos de Aprendizagens; Visual; Auditivo; 
Cinestésico. 
 
Abstract 

The way we learn is significant in the learning process. Students, 
trainees, or learners learn differently depending on their personality 
and motivation. Understanding the teaching-learning processes, 
knowing the different styles of apprehension and adapting teaching 
methodologies can help academic success. In this study, I chose to 
follow the VAK methodology (visual, auditory and kinesthetic) 
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developed in 1987 by Neil Fleming and based on the senses. This 
theory divides the ways of apprehending learning into visual, auditory 
and kinesthetic. This online study was conducted between October 
and November 2021, to which 970 teachers and trainers responded. 
The results indicate that most teachers and educators prefer to learn 
through kinesthetic and visual methods, with the auditory being the 
least chosen. 
Keywords: Learning Styles; Visual; Auditory; Kinesthetic. 
 
 
Introdução 
 

A investigação em educação é uma forma de contribuir para o 
aperfeiçoamento e melhoria das práticas pedagógicas, adaptando-as 
às necessidades e mudanças dos indivíduos, das tecnologias e das 
sociedades. Como tal, um dos aspetos fundamentais é a compreensão 
do processo de ensino-aprendizagem. Neste processo existem dois 
sujeitos (o emissor e o recetor), ambos responsáveis pelo sucesso da 
aquisição de conhecimentos. Deste modo é fulcral compreender que 
existem diversas formas de ensinar, assim como, diversas formas de 
apreensão.  

Tal como defendia Paulo Freire (Freire, 2003, p. 47), ao dizer que 
ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua própria produção ou a sua construção. Por isso mesmo, é 
essencial não só compreender qual o melhor método de ensino, mas 
fundamentalmente identificar quais as formas preferenciais de 
apreensão dos indivíduos. É comum em contexto de ensino-
aprendizagem os métodos de ensino não se enquadrarem com as 
diversas formas de apreensão dos indivíduos. Por este motivo este 
estudo pode ser importante, pois servirá de auxílio à comunidade 
docente e formadora, para estes observarem cada aluno e assim 
poderem “definir as suas metas e estratégias de ensino para que 
consigam projetar atividades centradas no aluno” (Canto, Bastos & 
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Rengel, 2020). Com isto é possível estabelecer determinadas 
estratégias de ensino a aplicar orientadoras do processo de 
aprendizagem dos indivíduos. Há diversos autores portugueses que 
abordam estas temáticas como Maria do Céu Roldão, António Nóvoa 
e o poeta e professor Sebastião da Gama. 

Os estilos de aprendizagens são um conjunto de caminhos que os 
indivíduos utilizam para receber, reter e processar a informação. Estes 
caracterizam-se por serem “preferências individuais que afetam a 
receção de informações, interação com colegas e professores e 
participação na vida educacional” (Grasha, 1996, p. 4). 

De acordo com Naps et al. (2013), os alunos têm diferentes formas 
para processar e receber informações. Isto faz com que alguns alunos 
consigam receber mais informações sob forma de textos, outros 
preferem receber informações de forma visual ou ainda através do 
processamento ativo, o qual implica o tacto, a experimentação.  

De acordo com (Canto, Bastos & Rengel, 2020, p.26): 

A preferência pelo estilo de aprendizagem deu margem, ao 
longo dos anos, para a criação de distintos modelos que 
pudessem medir as dimensões desses estilos. Cada um 
deles, porém, captando e analisando um conjunto de 
indicadores em uma diversidade de possibilidades, alguns 
com nomenclaturas diferentes, mas sendo similares nas 
análises, na maioria das vezes.  

A metodologia de identificação das formas preferências de 
aprendizagem podem ser estudadas através da utilização do 
questionário VAK (Visual, Auditory and Kinesthetic / visual, a 
auditiva e a cinestésica), que foi desenvolvido em 1987 por Neil 
Fleming em 1920 baseado nos trabalhos anteriores dos psicólogos 
Fernald, Keller, Orton, Gillingham, Stillman e Montessor. O intuito 
inicial era ajudar crianças com dislexia. No entanto, os investigadores 
consideraram que a utilização destes questionários são um bom 
contributo para o processo de ensino-aprendizagem e têm relevância 
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para a compreensão tantos dos alunos como dos professores. Há ainda 
uma outra versão do VAK, que acresce o ler e escrever que é o VARK 
(Visual, Aural, Read/write and Kinesthetic). É de considerar ainda 
neste tema os trabalhos dos norte-americanos Richard Bandler e John 
Grinder, considerados os pais da Programação Neurolinguística 
(PNL), que surgiu nos anos 70, na Universidade da Califórnia (EUA).  

Para contextualizar a nossa investigação apresentamos dois estudos 
realizados noutros países (Bahrain e Africa do Sul) e no final 
apresentaremos os dados do nosso estudo em Portugal. O Estudo 
Learning Style Preferences among College Students, realizado em 
2017 por Alkooheji e Al-hattami (2018), contou com 185 estudantes 
da University of Bahrain, Bahrain. Este estudo comparou os diversos 
estilos de aprendizagem, por géneros e constatou que, de um modo 
geral, o estilo auditivo era a terceira preferência dos estudantes. A 
preferência do género feminino era o estilo cinestésico e depois 
visual. Já o género masculino tinha mais preferência pelo estilo 
visual, seguindo-se o cinestésico. Ainda relacionado com os 
questionários VAK, foi realizado um estudo numa universidade de 
África do Sul, de acordo com Bosman e Schulze (2018), denominado: 
Learning Style Preferences and Mathematics Achievement of 
Secondary School Learners, na qual os investigadores puderam 
concluir que os estilos preferenciais dos alunos, o visual e cinestésico, 
requerem uma maior criatividade na prática pedagógica por parte dos 
professores. Já os estilos auditivos necessitam de professores mais 
pacientes, com uma linguagem acessível e descritiva, assim como 
com apresentação de alguns exemplos. Os métodos de ensino mais 
utilizados para a prática pedagógica têm sido os orais/expositivos, 
“Como resultados verificou-se que, na percepção dos alunos, o 
método e técnica de ensino considerado mais eficaz para o 
aprendizado é a resolução de exercício, porém, a aula expositiva 
(teórica) é a metodologia mais utilizada pelos professores” (Brighenti, 
Biavatti e Souza, 2015). 
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Estes estudos revelam que a aplicação dos questionários VAK, são 
benéficos tanto para o autoconhecimento do aluno assim como para o 
conhecimento dos docentes ou formadores em relação às 
metodologias de ensino a aplicar, quer pelos aprendentes quer pelos 
formadores. Conhecer os diferentes estilos e características das 
aprendizagens poderá ser uma das chaves para o sucesso do ensino-
aprendizagem. Deste modo é “(...)imperativo ensinar os alunos a 
adotar e incorporar progressivamente estratégias de aprendizagem, 
ensinar-lhes a ser mais conscientes sobre a forma como aprendem, 
para que possam enfrentar satisfatoriamente diversas situações de 
aprendizagem” (Villavicencio, 2004, p. 4). 

Para Zenhas et al. (2002), a consciência dos diferentes estilos de 
aprendizagem ajuda a identificar pontos fortes e fracos; a rentabilizar 
o estudo aplicando o estilo mais eficaz a cada indivíduo e a procurar 
formas de compreender melhor determinados conteúdos adaptando os 
conteúdos ao seu estilo de aprendizagem. De acordo com Belo 
(1900), os estilos de aprendizagem são “a maneira pela qual a pessoa 
absorve, processa e retêm a informação”.  

João Leite (2021) tendo por base o trabalho de Richard Bandler e John 
Grinder indica as principais características dos três tipos: 

1. O estilo visual dá maior importância ao aspeto que ao conteúdo; 
gosta de explicações concretas, claras e precisas; o menor 
detalhe tem importância; tem necessidade de agitação e de ação; 
gosta de resolver os problemas no momento exato em que eles 
surgem; prefere comandar; é particularmente sensível à opinião 
que os outros têm de si próprio. Zenhas et al. (2002), corrobora 
indicando que este grupo apreende com imagens, diferentes 
tipos de esquemas, setas, formas geométricas, utilização de 
palavras em tamanhos maiores, sublinhando ideias principais, 
utilizando diferentes cores; utilização de slides, ilustrações e 
diagramas. 
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2. O estilo auditivo tem  dificuldade em manter o contacto ocular 
com o interlocutor sem ficar perturbado; gosta de explicações 
curtas, mas bem sintetizadas; demasiados detalhes 
impacientam-no; prefere aprender com o diálogo mais do que 
com a leitura; necessidade de refletir bem antes de agir; gosta 
de ter uma certa liberdade de ação; aceita de bom agrado ser 
comandado, sem ser um "seguidor"; está sempre desiludido com 
os fracassos; aceita sempre recomeçar as tarefas mal sucedidas; 
informa-se para evitar os mesmos erros. Os alunos rececionam 
e assimilam melhor a informação ouvindo do que ler um texto. 
Zenhas et al. (2002) indica que umas das estratégias deste grupo 
de indivíduos é ler textos em voz alta de forma a interiorizar 
melhor a informação, ou até que lhes coloquem questões e 
posteriormente dão resposta em voz alta, desta forma ouvem a 
questão e ouvem a sua resposta. Esta é uma estratégia para 
interiorizar conceitos.  

3. As características do estilo cinestésico são:  ser sensível à sua 
vivência interior; ter necessidade de se sentir em comunicação 
com os seres e com as coisas; são os sentimentos e não as ideias 
que o fazem vibrar; é particularmente emotivo; gosta de sentir 
que o interlocutor o compreende e partilha os seus sentimentos; 
exprime os sentimentos tal como os sente; evita recalcá-los, sob 
pena de criar tensões e ficar indisponível para acolher as 
informações que são transmitidas; afirmar-se pela sua 
personalidade e pela emotividade.  

De salientar que apesar de termos usado esta metodologia, a VAK não 
é consensual entre a comunidade de aprendizagem e da psicologia, 
nem tem evidências científicas que a suportem, “O que é importante 
debater é se a aprendizagem através de um ensino que se adapte às 
preferências de cada um gera um melhor desempenho académico. E, 
até à data, os estudos que testaram esta hipótese não verificaram uma 
relação positiva significativa que fundamente esta interação entre a 



 

  
 

71

preferência de estilo e a modalidade da instrução mais eficaz” (Rato, 
2020). 

Metodologia  

Para a realização deste estudo optou-se por uma adaptação ao 
questionário VAK, realizada pelo psicólogo João Leite (2021). Este 
estudo ajuda-nos a compreender quais os métodos de apreensão da 
aprendizagem preferenciais dos professores e formadores. O 
questionário foi recolhido de forma online, entre 17 de Outubro e 17 
de Novembro de 2021, através do envio de e-mail para os utilizadores 
registados no portal www.forma-te.com (um portal destinado à 
comunidade de professores, educadores e formadores).  

Utilizou-se uma ferramenta online criada especificamente para este 
efeito; no final do preenchimento a pessoa recebia os resultados em 
gráfico e tinha acesso à caracterização de cada uma das formas de 
apreensão. Foram reunidas um total de 970 respostas.  

No questionário foi solicitado aos inquiridos que da lista de 66 
palavras apresentadas (ver figura 1), escolhessem as 20 que mais os/as 
impressiona ou se destacam na sua perceção. Foram apresentadas 
diversas palavras que ligavam a ações ou situações visuais, auditivas 
e cinestésicas. 
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Figura 1 – Imagem do questionário utilizado 

                                  

 

Os resultados do estudo revelam um equilíbrio entre os três tipos de 
aprendizagem com destaque para o cinestésico e visual, como os mais 
escolhidos. Ver gráfico 1. 

Gráfico 1 – Resultados do inquérito 
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Os resultados deste estudo indicam que o estilo cinestésico teve uma 
percentagem maior de 36.4% (correspondente a 353 respostas), 
seguido do estilo visual com 34.3% (333) e por último o estilo 
auditivo com 29.3% (284). Este estudo apresenta resultados muitos 
semelhantes aos estudos anteriormente apresentados.  

Conclusão 

Do estudo realçamos o interesse que a forma e os métodos de ensino 
usados pelos professores e formadores tem para alcançar os melhores 
resultados na aprendizagem. Sabendo que nem todos aprendem da 
mesma forma é importante nas aulas utilizar os diferentes métodos de 
ensino (visuais, auditivos e cinestésicos) para assim conseguir chegar 
a todos os alunos.  

Podemos retirar do estudo que os professores e os formadores dão 
preferência aos mesmos métodos de aprendizagem que os seus alunos 
e formandos e que assim emissores e recetores do conhecimento 
partilham dos mesmo gostos no que concerne aos estilos de ensino e 
formação.    
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Resumo 

A COVID-19 destacou a importância do letramento digital para a 
população idosa. O Curso Idosos On-line da EACH|USP procurou 
atender essa demanda com novos formatos de aulas a fim de facilitar 
a comunicação daquele momento. 
Palavras-chave: Inclusão digital; Idosos; COVID-19. 
 
Abstract 

COVID-19 highlighted the importance of digital literacy for the 
elderly population. The course “Idosos Online” EACH|USP sought to 
meet this demand with new class formats facilitating communication 
at that time of need. 
Keywords: Digital inclusion; Older; COVID-19. 
 
Introdução 
 

O envelhecimento populacional como hoje se apresenta exige 
desenvolvimento de ações em todos os setores da sociedade que o 
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promovam de maneira ativa e participativa (UNRIC, 2019; 
UNESCO, 2016). A difusão das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) apresenta-se como uma necessidade social 
repleta de novas possibilidades de mudanças favoráveis a fim de 
potencializar a autonomia e independência do cidadão. 

O episódio da pandemia do Covid-19, evidenciou a importância do 
letramento e da alfabetização digital para a população idosa 
identificando a inclusão digital como uma ferramenta importante na 
redução das desigualdades sociais de países em desenvolvimento, 
além de facilitadora da conexão social, primordial para a saúde mental 
da pessoa idosa (Llorente-Barroso, 2021; Nascimento, 2020) 
principalmente no contexto da Pandemia. 

A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 
Paulo | EACH - USP desenvolve vários projetos em seu Programa 
USP 60+ dentro da Universidade Aberta à Terceira Idade incluindo o 
Projeto Idosos On-line que desde 2009 é destinado ao letramento e a 
alfabetização, evidenciando a inclusão digital da população idosa cuja 
demanda vem crescendo no Brasil (IBGE, 2019; NIC.br, 2019). 

Contudo, desde o início de 2020, a Universidade tem desenvolvido 
novos formatos educacionais a fim de estimular os processos de 
aprendizagem frente ao novo modo de vida. Novas dinâmicas tiveram 
que ser formuladas e estruturadas. A princípio o processo se deu por 
programas gravados com aulas assíncronas enviadas semanalmente 
aos alunos por Whatsapp e/ou e-mail. 

Em 2021 optou-se por aulas síncronas e protocolo de pesquisa 
simplificado com formulários online. Observamos nessa mudança 
melhor adesão e comprometimento dos alunos idosos. Mantivemos o 
modelo de Ensino desenvolvido para o Projeto Idosos On-line 
(Cliquet et al. 2020), porém com adaptação para uma versão digital, 
utilizando, mesmo a distância, uma avaliação (pré e pós), sobre o 
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desempenho no uso dos seus dispositivos móveis, o que ratificou a 
escolha dos temas escolhidos para as oficinas além de possibilitar a 
avaliação dos conteúdos apreendidos ao final do programa. 

Este programa envolveu 53 alunos divididos: a) Turma Básica (21 
alunos –subdivididos em 03 salas on-line) e, b) Turma Avançado (32 
alunos, em uma única sala on-line), de ambos os sexos. Para se 
inscrever no grupo avançado, o aluno deveria ter participado do 
módulo anterior do programa Idosos On-line e, para o grupo básico, 
bastava ter interesse em se incluir digitalmente, uma vez que o 
programa, teve como um de seus objetivos o acolhimento de novos 
alunos para auxiliá-los no momento da pandemia. 

O programa tem demonstrado que é possível promover ações para 
facilitar aprendizagem, socialização, integração e melhora na 
qualidade de vida da população idosa, mesmo mantendo-se o 
distanciamento físico cuja recomendação foi de suma importância 
para o controle da Covid-19 (OMS, 2020), e, que hoje tornou-se mais 
uma opção viável para diversos formatos educativos. 

As aulas ocorreram semanalmente com encontros de duas horas, 
totalizando 13 encontros nos quais os monitores, graduandos no 
Curso de Bacharelado em Gerontologia da USP, realizaram 
apresentações dos conteúdos escolhidos pela equipe e temas 
sugeridos pelos grupos de alunos idosos levando-se em conta o 
propósito e a vontade do que aprender (Cachioni et al., 2015). 

O módulo básico foi um grande desafio para a equipe, uma vez que 
os novos alunos necessitavam, ao menos, saber se conectar ao link da 
aula. Como alternativa, no primeiro momento, passamos a orientá-los 
pelo whatsapp de forma a capacitá-los em tal habilidade. O resultado 
tem sido avaliado de forma satisfatória pelos alunos idosos e seus 
familiares. 
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Para o módulo avançado, a experiência de aprimorar novos conteúdos 
têm resultado em alunos criando posts, avatares, divulgação de seus 
negócios - o que mais uma vez fortalece a importância da 
oportunidade de educação e aprendizado especializado. 

Pretende-se, em breve, após a análise e tratamento dos dados, divulgar 
os resultados desta pesquisa que preliminarmente tem atendido as 
expectativas dos alunos idosos e da equipe envolvida no programa. 
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Resumo 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial, e a 
interação com os meios de comunicação social também. A população 
de idosos está a aumentar significativamente e a sua saúde mental e 
física é uma prioridade global. As social media têm sido vistas como 
um importante aliado para apoiar os idosos. Por isso, é importante 
saber como a população idosa interage com os social media e os 
potenciais benefícios e perigos nessa interação. Neste artigo é 
desenvolvido um estudo, o uso do YouTube pelos cidadãos idosos de 
forma a permitir que novos papéis online sejam assumidos.  Várias 
são as técnicas identificadas e desenvolvidas pela gerontologia que 
servem para as práticas do envelhecimento ativo, mas, atualmente 
vivemos um fenómeno que pensaríamos que seria apenas uma 
tendência de atividades dedicada aos mais jovens, o ser youtuber, 
contudo, começa a surgir um conjunto de autores, com mais de 65 
anos, pelo mundo, que dedicam o tempo da sua velhice à atividade de 
produção de conteúdos audiovisuais e que os difundem nas redes 
sociais e/ou no Youtube, muitos deste autores contam com mais de 1 
milhão de seguidores. Será que esta atividade, youtuber afinal poderá 
ser uma tendência para as atividades associadas ao envelhecimento 
ativo? 
 Palavras-chave: Idosos; Social media; Youtube; Influencer; 
Envelhecimento ativo. 
 
Abstract 

Population aging is a global reality, and so is the interaction with the 
media. The elderly population is increasing significantly, and their 
mental and physical health is a global priority. Social media has been 
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seen as an important ally to support the elderly. Therefore, it is 
important to know how the elderly population interacts with social 
media and the potential benefits and dangers of this interaction. In this 
article, a study is developed, the use of YouTube by senior citizens to 
allow new online roles to be assumed. There are several techniques 
identified and developed by gerontology that serve for the practices 
of active aging, but we are currently experiencing a phenomenon that 
we would think would just be a trend of activities dedicated to the 
youngest, being a youtuber, however, a set of authors, over 65 years 
old, around the world, who dedicate their old age to the activity of 
producing audiovisual content and who disseminate them on social 
networks and/or on YouTube, many of these authors have more than 
1 million followers. Could this activity, youtuber after all, be a trend 
for activities associated with active aging? 
Keywords: Elderly; Social media; YouTube; Influencer; Active aging 
 
 
Introdução 
 

A população Mundial está a envelhecer a um ritmo exponencial. De 
acordo com as Nações Unidas, estima-se que o número de idosos 
dobre entre 2013 e 2050, passando de 841 milhões para mais de 2.000 
milhões. Para 2047, espera-se que, pela primeira vez, os idosos 
ultrapassem o número de crianças (United Nations, 2013).  

À medida que as pessoas envelhecem, as suas capacidades físicas 
começam a degenerar-se; apresentam mobilidade limitada e o seu 
tempo de resposta é muito mais lento (Lin & Chou 2013). Tal 
limitação na sua mobilidade muitas vezes resulta em menor 
participação em atividades sociais, o que pode tender a aumentar os 
sentimentos de solidão e diminuir o moral e a satisfação com a vida 
(Cornejo & Favela, 2013) 

A tecnologia pode desempenhar um papel importante ajudando os 
idosos a manter essas ligações sociais. Pode melhorar a sua qualidade 
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de vida, reduzindo a sensação de isolamento, contribuindo para o 
bem-estar psicológico e senso de autonomia, assim como apoiando os 
seus relacionamentos independentemente do tempo e do local 
(Dumbrell & Steele, 2014). 

Nos últimos anos, mais idosos começaram a usar as social media (Xie 
et al., 2013). Segundo Madden (2010), de 2000 a 2009, houve um 
aumento de 70% no uso da Internet por pessoas de 50 a 64 anos, e um 
aumento de 38% para aqueles que tem mais de 65 anos; e durante 
2010 houve um aumento de 88% no uso das social media por pessoas 
de 50 a 64 anos, e um aumento de 26% com mais de 65 anos. No 
entanto, em comparação com os jovens, o uso dos média por idosos 
ainda é baixo (Maier et al., 2011). 

Pessoas idosas 

Definir “velho” é difícil e a classificação etária pode variar em 
diferentes regiões do mundo e ao longo do tempo. As Nações Unidas 
adotaram a definição de pessoa idosa como aquela com 60 anos ou 
mais (United Nations,1985). Algumas organizações separaram a 
população idosa em três grupos: os “jovens idosos” com idade entre 
60 e 75 anos; os “velhos” com idades compreendidas entre os 75 e os 
85 anos; e os “muito idosos” com idade superior a 85 anos (Haris et 
al., 2014).  

Existem também diferenças entre a comunidade de pesquisa, alguns 
pesquisadores consideram idosos aquelas pessoas com mais de 65 
anos (Dumbrell & Steele, 2014), enquanto outros consideram pessoas 
com mais de 60 anos como idosos (Selwyn et al., 2003); para (Norval, 
2012) o idoso é aquele que tem mais de 55 anos, e (Hutto et al.,2015) 
considera idoso aquele com mais de 50 anos. 

Uma preocupação crescente relacionada ao crescimento da população 
idosa é o isolamento social (Couture, 2012). De acordo com Couture 
(2013), 43% das pessoas com mais de 65 anos sentem-se sozinhas 
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regularmente e esse sentimento está relacionado à diminuição da 
saúde ou mesmo à morte prematura. O isolamento social pode ser 
entendido como uma baixa quantidade e má qualidade de contato com 
outras pessoas. Isso inclui o número de contactos que uma pessoa tem, 
os seus sentimentos de pertença e quão satisfatórios são os seus 
relacionamentos e compromissos com os outros. 

Social Media e Idosos 

O século XXI é caracterizado por uma digitalização em rápida 
expansão. As tecnologias digitais podem ajudar na aprendizagem de 
novas habilidades, facilitar as interações sociais, promover uma vida 
independente e autónoma e melhorar a gestão e a prestação de 
serviços de saúde e assistência social para populações em 
envelhecimento. Para a maioria das pessoas, incluindo os idosos, isso 
significa ter que adotar a tecnologia como parte central da vida 
cotidiana e se adaptar e integrar continuamente as novas tecnologias 
digitais nas rotinas diárias e nos ambientes de vida. 

As tecnologias digitais são uma conquista extraordinária da 
humanidade e criam oportunidades sem precedentes. Os avanços 
tecnológicos são percebidos como altamente promissores na 
promoção do envelhecimento ativo e saudável: eles têm se mostrado 
serem ferramentas eficazes no combate ao isolamento social e no 
aumento da participação social na velhice, na promoção da atividade 
física, no apoio à vida autónoma e independente e na melhoria da 
saúde e longevidade. cuidados a longo prazo. O avanço da 
digitalização também apresenta desafios para indivíduos de todas as 
idades e sociedades.  

A idade, no entanto, não é o único fator que explica as divisões 
digitais. Os fatores cumulativos de idade, género, histórico 
socioeconómico, nível educacional, profissão e geografia, entre 
outros, desempenham um papel importante na explicação dos vários 
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níveis de adoção da tecnologia digital entre e dentro das gerações. As 
barreiras incluem, além do acesso a dispositivos digitais ou uma 
conexão à Internet, falta de competências e experiência adequadas, 
falta de autoconfiança, motivação e interesse, design inacessível ou 
falta de relevância e deficiências físicas ou cognitivas na vida adulta. 
Encontramos assim, quatro dimensões de restrições que os idosos 
experimentam ao lidar com a tecnologia: barreiras interpessoais, 
barreiras estruturais, barreiras interpessoais e barreiras funcionais. 
Estas limitações são menos restritivas para pessoas com maior 
rendimento e ensino superior, mas percebidas como mais restritivas à 
medida que a idade dos usuários aumentava (Lee et al, 2011). 

Os idosos com ensino superior são utilizadores de Internet mais ativos 
do que os com níveis de educação formal mais baixos e utilizam a 
Internet com mais frequência para aceder a informações e serviços. A 
educação tem uma influência mais forte no uso da Internet do que o 
género. Os homens são ligeiramente mais propensos do que as 
mulheres a usar a Internet para aceder a informações e serviços, 
enquanto as mulheres usam tecnologias digitais com mais frequência 
do que os homens para se comunicar por meio de chamadas, 
mensagens e social media e para aceder a informações relacionadas à 
saúde. As diferenças de género em geral são mais pronunciadas entre 
as faixas etárias mais velhas e em países com níveis gerais mais 
baixos de inclusão digital (European Agency for Fundamental Rights, 
2020). 

 

Prevenir e aliviar o isolamento social e a solidão é um elemento-chave 
para melhorar a qualidade de vida dos idosos. A tecnologia da 
informação e comunicação (TIC), juntamente com iniciativas 
lideradas por comunidades locais ou agências governamentais, pode 
ser usada como ferramenta para ajudar a reduzir sentimentos de 
solidão e aumentar o bem-estar mental dos idosos. A ampla 
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disponibilidade de redes de comunicações móveis, smartphones e 
tablets, aliados a aplicativos de social media, facilitam aos idosos o 
contacto e o compartilhamento de informações com familiares e 
amigos por meio de texto, voz e imagens (Li, 2016) com o potencial 
para diminuir a solidão e aumentar o apoio social percebido, 
sentimento de pertença e sentimentos de conexão (Aarts et al, 2015).  

A social media pode ser ainda mais útil para idosos com mobilidade 
limitada e para aqueles que não estão mais próximos geograficamente 
da família e amigos, pois podem ajudar, independentemente do tempo 
e do lugar, a manter conexões sociais que de outra forma seriam 
difíceis de conservar (Nef et al, 2013). Além disso, a população idosa 
tem demonstrado recentemente um entusiasmo especial pela adoção 
de novas ferramentas de rede que lhes permitam partilhar, com uma 
rede crescente de contactos, links, fotos, vídeos, notícias e 
atualizações de estado (Madden, 2010), e consequentemente melhorar 
as suas habilidades e oportunidades de comunicação, busca de 
informações, compartilhamento de conhecimento e construção de 
relacionamentos (Bell, 2013). 

Em geral, as social media permite aos idosos participarem de 
discussões e manterem contato com a sociedade (Lin, 2013). Alaoui 
e Lewkowicz (2012) tentam chegar a uma nova definição de TIC 
(tecnologias de comunicação da informação) e dos seus benefícios 
para diminuir o isolamento dos idosos da sociedade e do sentimento 
de solidão. Esses dois sentimentos negativos são agora concebidos 
como um tema vital relacionado à saúde.  

 

A participação em redes sociais pode capacitar os idosos e 
proporcionar-lhes uma sensação de ligação e maior controlo e 
autoeficácia (Leist, 2013). Uma tendência interessante no uso das 
social media pelos idosos é a assistência à saúde. Pode ser uma boa 
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fonte de apoio à saúde. Os pacientes podem localizar e obter 
informações e serviços relacionados à saúde (Yang et al, 2016); 
podem dar e receber informações para gerir doenças específicas 
(Stellefson et al. 2013); e estabelecer relações com profissionais de 
saúde para assistência médica (Spagnoletti et al., 2015). 

O desafio não é apenas capacitar indivíduos idosos, fornecendo 
acesso a tecnologias digitais e aprimorando a alfabetização digital. 
Abad (2014) acredita que a chave para reduzir a barreira digital para 
os idosos não é perguntar qual é a melhor maneira de levar as 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) a esse grupo 
populacional, mas sim qual é a maneira ideal para os idosos 
beneficiarem das TIC para melhorar a sua situação pessoal e social. É 
preciso garantir o design amigável ao idoso e a relevância dos 
serviços digitais, bem como ambientes digitais livres de preconceito 
de idade, éticos e seguros que abarquem a diversidade das populações 
em envelhecimento. 

A inclusão digital e o garantir da autonomia de pessoas idosas na era 
digital exigem ações políticas para: 

 Garantir a igualdade de acesso a bens e serviços envolvendo 
tecnologia digital, por meio de projetos participativos e 
iniciativas políticas que tornem disponíveis serviços online, 
como o governo eletrónico, os serviços bancários, o comércio 
eletrónico, o e-learning e a tele-saúde, acessíveis e fáceis de 
usar, mantendo o acesso offline contínuo. 

 Aprimorar a alfabetização digital e reduzir as lacunas de 
habilidades digitais, fornecendo formação para navegar com 
segurança em ambientes digitais, incluindo oportunidades de 
aprendizagem inter-geracional e entre pares, bem como medidas 
que combatam o preconceito da idade, para incentivar o 
envolvimento digital entre os idosos. 
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 Aproveitar o potencial das tecnologias digitais para o 
envelhecimento ativo e saudável, bem-estar e a autonomia dos 
idosos, inclusive por meio de comunicações digitais que podem 
reduzir a solidão e o isolamento social, e tecnologias digitais 
que podem promover oportunidades de vida independente na 
idade avançada. 

 Assegurar a proteção dos direitos humanos dos idosos na era 
digital, criando ambientes e serviços digitais éticos, 
transparentes e seguros, por meio de políticas que protejam a 
dignidade, autonomia, privacidade, bem como o consentimento 
livre e informado ao uso da tecnologia digital. 

Youtube 

O YouTube é regularmente visto como um lugar-chave para discutir 
a cultura participativa (Burgess & Green, 2009a, 2009b). A sua 
designação anterior – Broadcast Yourself – encapsulava a maioria das 
esperanças (e hypes) em relação ao empowerment público através da 
existência de plataformas de e para a User-Generated Content (UGC), 
apesar ds sua natureza ambígua (Van Dijck, 2013). O utilizador 
comum foi mesmo celebrado como a Personalidade do Ano da TIME 
em 2006, por tomar as rédeas dos media globais, por fundar e 
enquadrar a nova democracia digital, por trabalhar sem o intuito 
lucrativo e vencer os profissionais no seu próprio jogo (Grossman, 
2006). Com o YouTube, supostamente seria mais fácil do que nunca 
ultrapassar o monopólio dos media corporativos em relação á criação 
e distribuição de conteúdo para grandes audiências. As pessoas teriam 
uma ferramenta gratuita e fácil de usar para compartilhar conteúdos, 
interagir com outras pessoas e aprender (Bloom & Johnston, 2010; 
García et al., 2016). Todos estaríamos dentro de uma «cultura 
mediática que privilegia uma audiência ativa» (Deuze, 2007), uma 
cultura participativa onde as fronteiras entre produtores e 
consumidores de media seriam anuladas (Jenkins, 2006). 
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O exemplo de Youtubers idosos  

Como abordamos anteriormente será que o YouTube é apenas uma 
ferramenta para os mais jovens e adultos da sociedade? Realizada a 
análise, verificámos que afinal a produção regular de conteúdos 
audiovisuais difundidos no youtube poderá ser uma atividade para os 
mais velhos e que se está a transformar numa nova tendência de 
atividade diária.  

Neste sentido verificamos que pelo mundo surge um conjunto de 
youtubers e influenciares digitais com mais de 65 anos, e este foi o 
nosso desafio, a sua identificação. 

Lista de comunicadores sociais e influenciadores com mais de 65 
anos, uma análise global. 

Nome 
autor 

Idade Se
xo 

País Nome 
canal 
youtu

be 

Link do canal Nº de 
segui
dores 

Temas que são 
abordados pelo 

autor 

Produtor 
(no caso de 

são ser o 
próprio) 

Loc
al 

 
Tim 

Rowett 

73 M Inglaterra Grand 
Illusio

ns 

https://www.youtub
e.com/user/henders0

07 

1.42
M 

Brinquedos, ilusões 
de ótica e puzzles 

Tim 
Rowett 

yout
ube 

Judy 
Graham 

80 F EUA knittin
g tips 

by 
judy 

https://www.youtub
e.com/user/knittingti

psbyjudy 

54.7 
mil 

Renda, tricô Judy 
Graham 

 

yout
ube 

Shirley 
Curry 

81 F EUA Shirley 
Curry 

https://www.youtub
e.com/channel/UCz
kY7wa8Ksxv4M5N
yUYgTmA/videos 

823 
mil 

Jogos interativos Shirley 
Curry 

 

yout
ube 

 
Atawka 

85 M  Atawk
a 

https://www.youtub
e.com/channel/UC9
2Nw5iMTArLiBho

ycQKXcg  

79.6 
mil 

Humor, jogos 
interativos 

Atawka 
 

yout
ube 

Mary 
Bartnicki 
 

86 F California 3 
golden 
sisters 

tv 

https://www.youtub
e.com/user/3Golden

SistersTV  

32.1 
mil 

Comida, dança, 
cultura, música, 

filmes 

Mary 
Bartnicki 

 

yout
ube 

Lil 
Droniak 

87 F EUA Kevin 
and lill 

https://www.youtub
e.com/user/thiskidne

edsmedicine 

534 
mil 

Viagens, comida, 
rotinas e tutoriais 

Kevin and 
lill 

 

yout
ube 

Peter 
Oakley 

87 M Reino 
Unido 

Geriatr
ic1927 

https://www.youtub
e.com/user/geriatric

1927 

80.2 
mil 

Vídeos 
autobiográficos 

Peter 
Oakley 

 

yout
ube 

Clara 
Cannucci

ari 

98 F EUA Great 
depres
sion 

cookin
g 

https://www.youtub
e.com/user/Depressi

onCooking 

656 
mil 

Comida Clara 
Cannucciar

i 
 

yout
ube 

Matanam
ma 

106 F India Countr
y foods 

https://www.youtub
e.com/channel/UCK
EPJo5eTHbKDgHx

vUSR9Jw 

1.48
M 

Comida Matanamm
a 

 

yout
ube 

Fernando 73 M Brasil Parafer
nalha 

https://www.youtub
e.com/watch?v=p-

psoBSN5HY 

12.4
M 

Comédia Paramaker yout
ube 
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Manuel 
Dias 

69 M Portugal Manue
l Dias 

https://www.youtub
e.com/user/portaldas

beiras 

1,08 
mil 

Reportagens Manuel 
Dias 

yout
ube 

Manfred 
Herpolsh

eimer 

65 M Alemanha  
Money 
Manni 
 

https://www.youtub
e.com/channel/UCJz

QJguYn-
Bdj81KJhrgc7w 

1,84 
mil 

Gestão monetária Manfred 
Herpolshei

mer 

yout
ube 

Tricia 
Cusden 

74 F Inglaterra  
Tricia 
Cusde

n 
 

https://www.youtub
e.com/channel/UCuf
lfWUNugwPkZOQ

UEyAowQ  

33 
mil 

Tutoriais de 
maquilahgem 

? yout
ube 

Nilson 
Izaias 

73 M Brasil Nilson 
Izaias 
Papinh

o 
Oficial 

https://www.youtub
e.com/channel/UCc

5gPU-
GOoiXnOgaliQjiY

A 

4,98 
M 

entretenimento Nilson 
Izaias 

yout
ube 

Fabio 
Vetro 

65 M Itália Fabio 
Vetro 

https://www.youtub
e.com/channel/UC3
GB6W8SyUw6IAh
SuqULdGw/videos  

575 
mil 

Tocador de flauta 
doce 

? yout
ube 

Juan José 82 M Espanha Atrapa 
tu 

Abuelo 

https://www.youtub
e.com/channel/UCa
kfSKY6saTAPrIBG

dpnCDg 

51.5 
mil 

dicas de viagem Juan José e 
netos 

yout
ube 

Sílvio 
Matos 

77 M Brasil Sílvio 
Matos 

https://www.youtub
e.com/channel/UCs
Q99p_oEjZPFGd9y

X_nGIg 

516 
mil 

temas variados, 
desde vídeos de 

humor e poesias até 
histórias, contos e 
fábulas, orações 

Sílvio 
Matos 

yout
ube 

Mr. 
Forthrigh

t 

Morreu 
com 92 

M USA Mr. 
Forthri

ght 

https://www.youtub
e.com/user/MisterFo

rthright/featured 

52,9 
mil 

entretenimento ? yout
ube 

Bossa 
Nakane  M Japão Bossa 

Nakan
eボッ
サ中

根 

https://www.youtub
e.com/channel/UCQ
PYDwZgghDt9TG1

KqWJMcA 

3,96 
mil 

música Bossa 
Nakane 

yout
ube 

Narayana 
Reddy 

Morreu 
com 73 

M Índia Grand
pa 

Kitche
n 

https://www.youtub
e.com/channel/UC1
of9ELYwB623fWa
AMRDVFA/about 

7,55 
M 

Culinária ? yout
ube 

Gramma 106 F West 
Virginia 

Gram
ma and 
Ginga 

https://www.youtub
e.com/channel/UCb
pKpm_9T0cKs5EK

78A4pXA/about 

417 
mil 

entretenimento ? yout
ube 

Ginga 101 F West 
Virginia 

Gram
ma and 
Ginga 

https://www.youtub
e.com/channel/UCb
pKpm_9T0cKs5EK

78A4pXA/about 

417 
mil 

entretenimento ? yout
ube 

Charles 
Marvin 

Green Jr. 

Morreu 
com 67 

M USA TheAn
gryGra
ndpaS
how 

https://www.youtub
e.com/channel/UCP
FVhmjjSkFhfstm2L

ghZIg  

4,44 
M 

entretenimento ? yout
ube 

Helen 
Ruth 
Elam 

91 F EUA BADD
IEWIN
KLE 

https://www.instagr
am.com/baddiewink
le/?utm_source=ig_

embed  

3.8M entretenimento ? Insta
gram 

GEORG
E 

TAKEI 

83 M EUA george
htakei 

https://www.instagr
am.com/georgehtak

ei/ 

1.3M Humor e conteúdo 
político 

? Insta
gram 

Iris 
Apfel 

98 F EUA iris. 
apfel 

https://www.instagr
am.com/iris.apfel/?u
tm_source=ig_embe

d 

1.4M Moda ? Insta
gram 

Lyn 
Slater 

65 F EUA iconac
cidenta

l 
 

https://www.instagr
am.com/iconacciden
tal/?utm_source=ig_

embed  

729 
mil 

Moda ? Insta
gram 
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Linda 
Rodin 

72 F EUA lindaan
dwinks 

https://www.instagr
am.com/lindaandwi
nks/?utm_source=ig

_embed 

276 
mil 

moda e animais ? Insta
gram 

Sarah 
Jane 

Adams 

64 F Austrália sarama
ijewels 

https://www.instagr
am.com/saramaijew
els/?utm_source=ig

_embed 

190 
mil 

moda e jóias ? Insta
gram 

Lili 
Hayes 

71 F USA lili_ha
yes 

https://www.instagr
am.com/lili_hayes/?
utm_source=ig_emb

ed  

168 
mil 

entretenimento e 
humor 

Kevin 
Hayes 

Insta
gram 

Magda 
Llohis de 
Gutierrez 

76 F Espanha magdal
ife57 

https://www.instagr
am.com/magdalife5

7/?hl=en 

23.1 
mil 

moda ? Insta
gram 

Kimiko 
Nishimot

o 

90 F Japão kimiko
_nishi
moto 

https://www.instagr
am.com/kimiko_nis

himoto/?hl=en 

228 
mil 

humor ? Insta
gram 

Antônio 
Martins 

72 M Brasil barrosi
nho_ba
rrosinh

o 

https://www.instagr
am.com/barrosinho_

barrosinho/ 

40.2 
mil 

humor e 
entretenimento 

? insta
gram 

Dirce 
Ferreira 

72 F Brasil donadi
rceferr

eira 

https://www.instagr
am.com/donadircefe

rreira/?hl=pt 

161 
mil 

entretenimento ? Insta
gram 

Luísa 
Cantero 
Sanchez 

95 F Espanha soylata
tareal 

https://www.instagr
am.com/soylatatarea

l/?hl=pt 

112 
mil 

entretenimento Miguel 
Ángel 
Muñoz 

Insta
gram 

Nonna 
Rosetta 

87 F Itália casasur
ace 

 

https://www.youtub
e.com/channel/UC7t

aYIDsseS-
WAbdCvHbrIw  

960 
mil 

entretenimento Casa 
Surace 

Yout
ube 

Julita 
Salmerón 

84 F Espanha julitasa
lmeron 

https://www.instagr
am.com/julitasalmer

on/ 

12.6 
mil 

documentarismo Gustavo 
Salmerón 

insta
gram 

Concha 
García 
Zaera 

89 F Espanha concha
gzaera 

https://www.instagr
am.com/conchagzae

ra/?hl=pt 

299 
mil 

desenho ? insta
gram 

Aleftina 
Gruzdko

va 

91 F Rússia babush
ka1922 

https://www.instagr
am.com/babushka19

22/ 

26.2 
mil 

viagens Seus netos insta
gram 

Sueli 
Rodrigue

s 

70 F Brasil blogda
su70 

https://www.instagr
am.com/blogdasu70

/?hl=pt-br 

24.5 
mil 

rotina ? insta
gram 

 

Fedele (2011), considera que as audiências podem atribuir aos média 
quatro tipos principais de funções sociais: entretenimento (por 
exemplo, diversão, humor, passar o tempo, evitar o tédio, escapar da 
rotina), situação de consumo (por exemplo, ritual, uso estrutural e 
relacional), narrativa (por exemplo: funções bárdicas e de contar 
histórias) e funções de socialização (por exemplo, identidade pessoal 
e construção de comunidade, aprendizagem sobre a realidade, 
modelagem da sociedade, compartilhamento e comentários, 
identificação e admiração, relações parassociais). Quanto às funções 
sociais, as redes sociais como Instagram, Facebook e YouTube 
tornaram-se uma área relevante de inter-relação social no contexto do 
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seu processo de construção de identidade de cada pessoa. Quanto ao 
YouTube, os usuários apresentam um uso maioritariamente passivo, 
característica que pode favorecer em grande parte o papel dos 
youtubers como referências de modelo na construção da identidade 
de quem consome estes produtos. 

A utilização do YouTube com a criação de conteúdos por uma 
geração mais idosa pode ajudar na construção de identidade de 
crianças e adolescestes, no ambiente que estes frequentam. Os 
Youtubers idosos são “criadores”, que podem tornar-se 
influenciadores. 

Como o nome indica, influenciadores são aqueles que usam a sua 
capacidade de se comunicar para influenciar o comportamento e as 
opiniões de terceiros.  

Dado que uma característica mais preciosa dos idosos é a memória de 
eventos, pessoas e lugares (Dryjanska, 2015), a narrativa inter-
geracional que pode ser realizada através dos conteúdos criados no 
Youtube por estes idosos, pode atuar como uma maneira eficaz de 
mantê-los em contato com a família e toda a sociedade. Contar 
histórias inter-geracionais não só melhora o bem-estar psicológico, 
reduz sentimentos de solidão e depressão dos idosos (Driessnack, 
2017), mas também contribui para o desenvolvimento de um forte 
senso de identidade inter-geracional, que está associado ao aumento 
da resiliência das crianças, melhor adaptação e maior probabilidade 
de superação de desafios (Fivush et al., 2008).  

A preservação das histórias de vida também é significativa porque as 
histórias são uma parte essencial da preservação da identidade. À 
medida que a história da continua a ser contada através das gerações, 
a história torna-se um legado (Stone et al., 2017). Os idosos esperam 
ser lembrados.  
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Contar histórias de idosos através da criação de conteúdos no 
YouTube tem múltiplas funções. Do ponto de vista fisiológico, 
relembrar e compartilhar histórias de vida melhoram a autoestima, o 
humor, o bem-estar e aumentam os sentimentos de controlo e domínio 
sobre a vida à medida que envelhecemos. A reminiscência está 
associada com a melhoria do bem-estar psicológico, reduzindo os 
sentimentos de solidão e depressão e ajudando os idosos a encontrar 
sentido em suas vidas (Driessnack, 2017). Embora as histórias 
(conteúdos) sejam narrativas não científicas e imprecisas do 
pensamento humano, elas ajudam a organizar e integrar as redes 
neurais do cérebro (Stein & Young, 1992). Além disso, como 
histórias (conteúdos) bem contadas contêm emoções, pensamentos, 
conflitos e resoluções, elas são fundamentais para o desenvolvimento 
e aprendizagem do cérebro (Cozolino, 2013). 

De uma perspetiva social, as histórias (conteúdos) transmitem 
tradições, valores e códigos morais culturais e individuais. As 
histórias contadas pelos idosos criam significados para além do 
indivíduo e proporcionam um sentido de si mesmo ao longo do tempo 
histórico e em relação aos membros da família e outros, e assim 
podem facilitar a identidade positiva. Tem sido bem reconhecido que 
contar histórias de vida (criar conteúdos) também pode ter um “papel 
de recuperação”, para indivíduos, relacionamentos e sociedades e, 
portanto, torna-se um ato moral. As histórias de vida (conteúdos) nos 
permitem-nos reunir muitas camadas de compreensão sobre uma 
pessoa, sobre sua cultura e sobre como ela criou mudanças em suas 
vidas. De uma perspectiva mais ampla, as histórias (conteúdos) 
contadas pelos idosos são preciosas fontes intangíveis de património 
cultural. Quando os indivíduos consideram que se aproximam do fim 
da vida, tendem a documentar segmentos da sua história pessoal e as 
questões de generatividade e transmissão de conhecimento às 
gerações mais jovens são consideradas significativas para os seniores. 
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Conclusões 

O isolamento social e a solidão são uma preocupação crescente para 
os idosos que vivem em sociedades pós-industriais. Por meio de uma 
análise do YouTube, foi possível mostrar o potencial social do 
YouTube. O YouTube foi mostrado para apoiar o contacto entre pares 
e a troca inter-geracional que ia além do contexto familiar, 
proporcionando companheirismo e um sentimento de pertença a essa 
comunidade online. Criar conteúdos online, contar histórias e a sua 
preservação beneficiam os idosos de forma significativa, e essa é uma 
motivação importante para defendermos esta forma de transmissão as 
suas memórias e opiniões através das social media, em específico o 
YouTube. 

Percebe-se a importância de se conhecer as raízes da própria cultura 
para que haja uma formação de identidade, no propósito de nos 
definirmos enquanto cidadãos que se sabem situar na sociedade. Os 
netos dos nossos idosos são imprescindíveis para a construção dessa 
identidade e o YouTube uma forma simples de o realizar. Um povo 
que não tem raízes acaba por se perder no meio da multidão criada 
pelas mesmas social media. 

A cultura é construída a partir das ações e inter-relações sociais, e sem 
a participação ativa dos idosos esta fica cada dia mais pobre. A 
memória do idoso é a história viva da sociedade que precisa ser 
contada e preservada. Não devemos esquecer que muitos idosos 
acabam desenvolvendo doenças degenerativas, como o Alzheimer, 
que se encarregarão de fazer gradativamente das suas lembranças 
importantes passagens vividas. Mas se tiverem como rever tudo num 
simples vídeo do youtube, nada daquilo ficará perdido. Eternizar 
aquilo que foi vivido é uma maneira de expressar gratidão e 
reconhecimento. 
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Apenas a participação ativa de todas a gerações permite que juntos, 
construam uma história de vida, onde os hábitos e costumes, 
manifestações, expressões, sentimentos e outros estão inseridos, 
permitam identificar cada componente dessa sociedade determinando 
o seu modo de viver e de ser. Apenas as pessoas que têm 
conhecimento das suas próprias raízes e conscientemente sabem da 
relevância das mesmas para suas vidas, passarão a valorizar esse 
conhecimento transmitindo-o para as gerações futuras, isso evitará 
que sejam esquecidas ou adormecidas. Quem não vive as próprias 
raízes não tem sentido de vida. O futuro nasce do passado, que não 
deve ser entendido como um mera recordação e sim usado para o 
crescimento no presente, em direção ao futuro. Apenas as nossas 
raízes transmitidas pelos nossos idosos nos dão legitimidade. E 
porque não através de uma ferramenta fácil como o YouTube. Nunca 
é tarde para ser um YouTuber e um influencer da história viva da 
nossa cultura. 
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Abstract 

U3A in Latvia started in 2019 based on the global network RUTIS 
from Portugal experience. Open Innovation approach was applied to 
establish British model U3A. Latvia case presents findings from a 
country developing U3A during pandemic time. 
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Introduction 
 

Third Age University (U3A) originated in 1973 in France, Toulouse, 
by Professor Pier Vellas initiated now-a-days important social 
phenomenon – education and socializing for adult learners, 
particularly those from third, fourth and fifth generations. Structured 
and specially designed senior education initiaves in Latvia started in 
2015 with some regional education initiatives like senior schools, 
international projects and nationally funded activities There is no 
national policy or regulation on U3A, senior learner focus is excluded 
from education arena, nevertheless, seniors are forming one-third of 
the total population and life-long education is mentioned as important 
tool for  building future society (Education Developmet Framework, 
2021, page 15). 
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In 2019 Senior University initiative started based on the global 
network RUTIS from Portugal experience. The Open Innovation (OI) 
approach was applied to establish the first groups. OI is the actual 
framework for exploiting external resources and wider networks in 
doing innovation instead of just operating with in-house resources 
(Vanhaverbeke et al., 2018). The understanding and application of the 
concept of OI has grown rapidly over the last two decades introducing 
it into business and organizational management processes as the new 
normal practices (Cricelli et al., 2016). U3A is comprising various 
stakeholders like students, teachers, public institutions, business and 
citizens. U3A is operating upon OI principle or exploiting external 
resources and volunteer teachers to ensure learning process. Senior 
University  in Portugal have three fundamental pillars: the promoting 
entities, the volunteer teachers and the senior students (Jacob, 2020; 
Jacob, Borgas, 2019). OI approach was analyzed in Latvia case to 
start U3A work. Premises were offered free of charge by local 
municiplaities in four cities in 2019, but we did not succedd to attract 
teachers volunteers as civic engagemnet traditions are not strong 
(Civic Alliance, 2021). The first three pilot testing groups of total 125 
students from four years period of 2019-2022 proved that also a 
student co-financing fee is important as well as OI competences of 
students and teachers or openess and collaboration.  

OI competences as described by Eliza Du Chatenier (2010) defines 
competences as an overview of essential elements of professional 
competences required for effective performance. OI competences are 
grouped in four clusters corresponding to interpersonal management, 
project management, content management, and self-management. 
Are students and teachers as well as management possessing OI 
competences such as sharing information with others, ability to use 
and build networks, being proactive, employing win-win strategy, 
having the motivation to learn? The survey results proved that OI 
competences are important.  
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OI partners had the crucial role in U3A model development. Partners 
willing to share their resources and knowledge were mapped based 
on Penta helix approach. OI practice envisages the creation of new 
knowledge and ideas in the collaboration with other stakeholders, for 
instance, government organisations, consultants, research centres and 
universities, customers, society and non-governmental organisations 
or other private companies considered as the triple, quadruples and 
Penta helix cooperation (Carayannis et al., 2021; Uvarova et al., 
2021). Local municipalities of Riga, Jelgava, Malpils and Sigulda 
cities were selected as the first OI partners ensuring the onsite 
learning process. The next attempt will be towards business 
organizations and volunteers’ teachers, as well as universities.  

To conclude, OI is the core concept in U3A development in Latvia as 
exploiting external resources and widening networks could ensure 
cost-effective learning process while U3A is remaining as a private 
initiative rather than a national policy. 

The article reveals the U3A development in Latvia from OI 
percspective that my be of interest for U3A managers, education 
policy makers, researchers as presents the actual findings from a 
country establishing U3A movement during pandemic time. 
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Resumo 

Estudos e intervenções no TEA em idosos são recentes. O objetivo é 
investigar o tema por revisão da bibliografia (2012 a 2021). Os 
resultados apontam para a continuidade de estudos e discussões sobre 
o tema.  
Palavras-chave: Autismo; Transtornos; Idosos. 
 
Abstract 

Studies and interventions in ASD in the old adults are recent. The 
objective is to investigate the topic by reviewing the literature (2012 
to 2021). The results point to the continuity of studies and discussions 
on the topic. 
Keywords: Autism; Disorders; Old adults. 
 
 
Introdução 
 

Originária do grego “autos”, cujo significado é “voltado para si", o 
termo autismo foi utilizado pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra 
Eugen Bleuler (1857-1939), o que representou e representa um marco 
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histórico, uma vez que, nesta perspectiva, o autismo pode ser 
considerado um fenômeno tecnicamente recente e que alimenta, 
ainda, inúmeras discussões acerca da causa principal, tratamento e 
políticas públicas para com as pessoas com o diagnóstico e suas 
famílias (Marfinati & Abrão, 2014). 

Sendo assim, conceituar de modo direto o autismo não é tarefa fácil. 
Desta forma, nesta escrita acadêmica, os autores basearam-se na 
definição destacada pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders - DSM-V - que descreve o Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) como sendo uma condição geral das pessoas cujo 
comportamento se caracteriza pela baixa interatividade social, pouca 
habilidade comunicativa (tanto verbal quanto não verbal), 
comportamentos repetitivos e estereotipados podendo ainda 
apresentar um repertório mais restrito de interesses nas atividades 
propostas (APA, 2014). 

É importante ressaltar que o TEA é um diagnóstico específico que se 
encontra englobado no grupo de transtornos do neuro 
desenvolvimento, que pode ser descrito como: 

[...] um grupo de condições com início no período do 
desenvolvimento. Os transtornos tipicamente se 
manifestam cedo no desenvolvimento, em geral antes de a 
criança ingressar na escola, sendo caracterizados por 
déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos no 
funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. 
Os déficits de desenvolvimento variam desde limitações 
muito específicas na aprendizagem ou no controle de 
funções executivas até prejuízos globais em habilidades 
sociais ou inteligência. É frequente a ocorrência de mais de 
um transtorno do neuro desenvolvimento; por exemplo, 
indivíduos com transtorno do espectro autista 
frequentemente apresentam deficiência intelectual 
(transtorno do desenvolvimento intelectual), e muitas 
crianças com transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade (TDAH) apresentam também um 
transtorno específico da aprendizagem. No caso de alguns 
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transtornos, a apresentação clínica inclui sintomas tanto de 
excesso quanto de déficits e atrasos em atingir os marcos 
esperados (APA, 2014, p. 31). 

Segundo o DSM-V (APA, 2014, p.50), “o diagnóstico de TEA é 
baseado em duas áreas: (I) prejuízo persistente na interação e na 
comunicação social e (II) padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses ou atividades”; podendo, deste modo, os 
principais sintomas surgirem logo na primeira infância. Porém, vale 
ressaltar que o diagnóstico é complexo, existindo grande 
variabilidade dentro deste mesmo transtorno, por isso a denominação 
é feita como ‘espectro’, demonstrando que os comportamentos 
listados a seguir, podem ou não estar presentes e ser manifestados 
com grande variabilidade (mais ou menos intensos). 

Especialmente até os 3 anos de idade, essas crianças costumam 
apresentar baixa tolerância à frustração e ataques de raiva, que podem 
ser expressos como se jogar no chão, gritar, chorar, bater com a 
cabeça, se morder e bater nos outros – em geral, causados por um 
liminar extremamente baixo em relação às crianças sem o transtorno 
(APA 2014; Fuentes, 2014; Camargos Junior, 2017). 

Durante a vida adulta e na velhice, os comportamentos mais 
comumente observados são a dificuldade em entender qual 
comportamento é o mais adequado em diversas situações, relutando 
em fazer análises a respeito de como determinados comportamentos 
são aceitos em certos momentos, mas não são aceitos em outros 
contextos. Outro dado importante é que adultos e idosos 
diagnosticados com TEA são mais propensos a desenvolver 
ansiedade e depressão (APA, 2014), causas que representam perda de 
qualidade de vida nesta fase da vida e agravamento de comorbidades 
(Stolz, 2021; Shira A, 2021). 

Fuentes et al. (2014, p. 183-184) apresentam que “o diagnóstico do 
transtorno (TEA) envolve experiência; requer discriminação de várias 
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formas pelas quais a criança utiliza a linguagem, a comunicação 
simbólica e a atividade imaginativa, já nos seus primeiros três anos 
de vida”. Deste modo, crianças com TEA podem apresentar 
comportamentos não adaptativos, em níveis variados, como 
hiperatividade, dificuldade de prestar e manter atenção, atenção 
seletiva (prestar mais atenção em algumas partes do que no todo), 
hiperfoco, impulsividade, comportamentos agressivos, 
autodestrutivos, perturbadores e destrutivos. 

Ainda em relação ao diagnóstico, é importante observar onde há 
ausência de sensibilidade à comunicação, uma vez que dentro dos 
níveis/gradações de autismo, o autista grave tende a ignorar o seu 
interlocutor e todos ao redor dele, não interagir com as pessoas ao seu 
entorno e não apresentar expressões comportamentais de afetividade; 
evitar o toque, afago, abraço e costuma apresentar, em geral, sinais de 
deficiência intelectual. No caso do autismo moderado e leve (antes 
denominado como Asperger), pode haver comprometimento, mas não 
a impossibilidade do convívio social. Deste modo: 

Mesmo as formas mais brandas do TEA estão associadas a 
prejuízo social o que, somado a sua prevalência 
relativamente alta (1% da população em geral), justifica a 
recente preocupação quanto à diagnóstico, prevenção e 
elaboração de políticas públicas de saúde voltadas à 
atenção primária (prevenção), secundária (diagnóstico e 
tratamento) e terciária (reabilitação) (Fuentes, 2014, p. 
183). 

Importante observar que, no caso do autismo de grau leve, as pessoas 
podem se desenvolver e chegar à terceira idade, sem que esse 
diagnóstico tenha sido feito. Neste caso, quando diagnosticadas na 
fase adulta ou até mesmo na velhice, percorrem por memórias que 
contextualizam os desafios enfrentados no decorrer do seu processo 
de desenvolvimento. Assim, mais do que estudar a respeito do 
autismo em crianças, é necessário que se faça um trabalho em prol de 
favorecer o desenvolvimento funcional das pessoas com transtorno, 
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para que consigam a autonomia, a depender do grau de autismo que 
possuem. 

Em 2019, a partir da Lei brasileira no 13.861/2019, tornou-se 
obrigatório a inclusão de dados e informações específicas sobre 
Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) nos censos 
demográficos; porém, até o ano de 2020, o Brasil não contava com 
dados oficiais acerca desse tema e dados dessas pessoas (BRASIL, 
2019). Outro fator importante é que se identifiquem os adultos e 
idosos diagnosticados com o transtorno, a fim de elaboração de 
políticas públicas pertinentes e adequadas a este público, inclusive no 
que atenue sua exclusão social e educação. 

A pesquisa em torno do TEA começou a ser intensificada em 1980 
após tradução dos trabalhos de Hans Asperger (1906-1980), 
importante pesquisador da área e que deu nome ao que hoje se 
denomina como autismo de grau leve (antiga síndrome de Asperger) 
e que continua, até o presente momento, apresentando questões 
amplas como: 1) Quais as causas do autismo? 2) Qual o tratamento 
específico para pessoas com TEA e seus familiares? Autismo tem 
cura? 3) Como investir em políticas públicas para inclusão e equidade 
das pessoas com TEA? 4) TEA e o envelhecimento: cuidados 
específicos na terceira idade? 

Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi fazer uma busca 
teórica inicial, destacando as informações que se tem sobre o tema, a 
fim de instigar discussões e reflexões sobre o autismo, a partir das 
informações e debates presentes. 

Metodologia 

O presente trabalho foi construído a partir de metodologia de revisão 
bibliográfica, com recorte dos artigos entre os anos de 2012 e 2020, 
nas bases de dados eletrônicas da Scientific Electronic Library Online 
(Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e o portal de periódicos 
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do CAPES. Por ser um estudo de revisão bibliográfica da literatura, 
não se conta com um protocolo rígido, sendo possível interferências 
dos autores e exteriorização de sua percepção subjetiva. 

Este tipo de pesquisa se debruça sobre estudos, leituras e discussão, a 
partir de buscas em livros, artigos, jornais, documentos e demais 
materiais utilizados como fonte de consulta. 

Assim, a partir de um jogo de palavras para se fazer a busca, como 
Autismo, Transtornos, Espectro, Família, Genética, Envelhecimento, 
Idosos com Autismo e Tratamento, tornou-se possível nortear a 
construção deste trabalho no que diz respeito ao Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA) e o aparato em torno desse fenômeno, 
como história e tratamento, repercutindo em discussões e debates que 
envolveram diversas áreas da ciência. 

A pesquisa, principalmente com materiais majoritariamente desta 
década (2012-2020), conduziu a informações que demandam um 
olhar investigativo sobre as causas do transtorno, tratamento, políticas 
públicas, qualidade de vida e a inserção da família desde o diagnóstico 
até o tratamento, acompanhando dessa forma o processo de 
envelhecimento do indivíduo acometido por TEA. 

Pode se inferir que a demora na inclusão do autismo em censos 
oficiais pode ser reflexo do pouco que se sabe sobre a questão, uma 
vez que, “ainda nos dias de hoje, o diagnóstico é impreciso, e nem 
mesmo um exame genético é capaz de afirmar com precisão a 
incidência da síndrome” (FADA, 2021). Dessa forma o Transtorno do 
Espectro do Autismo perpassa por um momento de longa discussão, 
a partir da história e fatos que se pode conhecer. 

A partir das perguntas elencadas no item introdutório: 1) Quais as 
causas do autismo? 2) Qual o tratamento específico para pessoas com 
TEA e seus familiares? Autismo tem cura? 3) Como investir em 
políticas públicas para inclusão e equidade das pessoas com TEA? 4) 
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TEA e o envelhecimento: cuidados específicos na terceira idade 
buscou-se investigar, a partir do material escolhido como referencial 
para este estudo, e tivemos as seguintes respostas, as quais estão 
delineadas no item resultados e discussão. 

Resultados e discussão 

Pertinente à questão “Quais as causas do autismo?”, pode se inferir 
que esta seja talvez a mais inquietante, tendo em vista que até hoje 
não há uma resposta definitiva. Em 2014 foi realizado na Suécia o 
maior estudo sobre as causas do autismo e revelou-se que os fatores 
ambientais são tão importantes quanto a genética para o 
desenvolvimento do transtorno. 

O estudo denominado como “The Familial Risk of Autism” 
contrariou estimativas anteriores, que atribuíam à genética de 80% a 
90% o risco do desenvolvimento de TEA. Foram acompanhadas mais 
de dois milhões de pessoas na Suécia entre 1982 e 2006, com 
avaliação de fatores como complicações no parto, infecções sofridas 
pela mãe e o uso de drogas (lícitas ou não) antes e durante a gravidez. 
O referido estudo constatou herdabilidade de TEA em 
aproximadamente 50% (Sandin, 2014). 

Porém, em um estudo mais recente denominado “Association of 
Genetic and Environmental Factors with Autism in a 5-Country 
Cohort” (BAI et al., 2019), apresentou a sugestão de que 97% a 99% 
dos casos de autismo têm causa genética, sendo 80% hereditário. O 
trabalho científico, com 2 milhões de indivíduos, de cinco países 
diferentes, sugere ainda que de 18% a 20% dos casos estudados tem 
causa genética somática (não hereditária). E o restante, 
aproximadamente de 1% a 3%, devem ter causas ambientais, pela 
exposição de agentes intra uterinos — como drogas, infecções e 
trauma durante a gestação. Este último estudo conta com a maior 
aceitação do mundo científico.  
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Os estudos anteriores, principalmente aqueles realizados nas décadas 
de 70-80, acreditavam que os fatores ambientais prevaleciam como 
causa principal do autismo. Isso ocorreu, segundo Plomin (2016), em 
função de existirem dificuldades nos três setores (comunicação, 
socialização e interesse) nas pessoas com autismo, que quase não se 
relacionavam e, por consequência, quase não tinham filhos, o que 
dificultava o estudo genético e sobre a capacidade de herdabilidade 
do fenômeno. 

O estudo mais recente de Bai et al. (2019) acredita que a causa seja 
majoritariamente genética, sem descartar a porcentagem (mesmo que 
pequena) do ambiente. Isso é um grande avanço já que nos anos 2000, 
a informação disseminada pela mídia, sobre o aumento dos casos de 
TEA eram causados, ambientalmente, pela vacina contra Sarampo e 
Caxumba-Rubéola (MMR) (Plomin, 2016). Graças a ciência e 
estudos esse fato foi amplamente refutado, embora ainda haja 
informações falsas acerca das vacinas (recentemente, acerca das 
relacionadas a COVID-19). 

Do ponto de vista genético, a alta herdabilidade do TEA levou a uma 
série de estudos de associação de mais de 100 genes candidatos, mas 
ainda não foi encontrado nenhum gene ou associação consistente, 
talvez porque três componentes necessários para um diagnóstico de 
autismo sejam diferentes geneticamente (Plomin, 2016). Assim, a 
discussão é longa e ainda não há uma resposta concreta, visto a 
necessidade de aprofundamento científico no tema. 

Pesquisas como o CRISPR (remodelação genética) têm reacendido o 
debate a respeito da genética em torno do TEA e da possibilidade de 
remodelação de genes causadores do transtorno. Todavia, o estudo 
ganhador do Nobel da Química em 2020 ainda é recente e não tem 
prazo para testar hipóteses relacionadas a esse tema (Ledford, 2015; 
Silva, 2020; Nobel, 2020). 
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Outro importante fator no que tange às causas do TEA são os 
resultados apresentados pela neuropsicologia, que se presta a fazer 
estudos mais refinados acerca das causas do diagnóstico precoce 
“além de dar subsídios neurobiológicos e comportamentais para o 
planejamento das intervenções mais efetivas” (Fuentes, 2014, p. 184). 
Neste caso, estudos longitudinais seriam relevantes, uma vez que 
acompanhariam o sujeito em seu processo de desenvolvimento, 
apresentando estratégias para lidar com autismo junto a pessoas 
adultas e na terceira idade. 

Em relação à segunda questão, “qual o tratamento específico para 
pessoas com TEA e seus familiares e se autismo tem cura?”, é 
necessário, antes de adentrar especificamente nas questões voltadas 
ao tratamento e se há cura, colocar luz a uma questão pouco citada, 
pois, ainda que diagnóstico seja feito de forma precoce, como é 
preconizado, o impacto maior está em quem recebe a notícia, a 
família. Nos primeiros momentos após o diagnóstico, quem necessita 
de cuidado e atenção são as pessoas que recebem o diagnóstico, 
sobretudo a mãe, que em conjunto idealizou um filho saudável e 
“perfeito”. 

Segundo Dos Reis Alves (2012), ao receber diagnósticos como o de 
TEA, há a existência do luto a partir da “morte” do filho idealizado, 
que pode impactar negativamente a família das crianças (pai, mãe, 
irmãos, etc) e seus familiares, podendo gerar transformações dentro 
da dinâmica familiar, como afastamentos, evitar contato e/ou não 
aceitar a situação. 

O modo como a família recebe o diagnóstico precisa ser visto como 
crucial uma vez que, quando não há o gerenciamento da informação, 
o resultado pode ser o adoecimento emocional dos familiares e o 
agravo da situação do indivíduo diagnosticado. Portanto, o 
diagnóstico e como a família o recebe ressalta tanto a necessidade de 
cuidado em torno dela (família) quanto do paciente com TEA. 
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Por ser um transtorno com ampla variabilidade (espectro) e afetar de 
forma diferente diversos pacientes e suas famílias, o tratamento deve 
ser realizado o quanto antes; de forma individualizada e 
multidisciplinar, tendo em sua equipe profissionais como psicólogos, 
psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional e, em alguns 
casos, o fisioterapeuta. 

Embora medicamentos e terapias variadas possam ajudá-lo, o 
transtorno não tem cura e é preciso lembrar que o foco do tratamento 
está na adaptação comportamental do indivíduo uma vez que ele 
precisa conviver com seus pares e conseguir o máximo de autonomia 
possível, incluindo as atividades de vida diária No que tange 
especificamente à farmacoterapia (tratamento medicamentoso), a 
finalidade é estritamente de dirimir os comportamentos que 
prejudicam o processo de habilitação/reabilitação uma vez em que 
não há medicamentos específicos para este transtorno (Camargos 
Junior, 2017). 

De acordo com a American Psychiatric Association (APA, 2016), o 
modelo de tratamento que mais apresenta resultados é a Terapia 
Cognitivo Comportamental (TCC), que precisa contar com a 
participação e apoio da família, para um resultado efetivo. Segundo 
Wenzel (2018, p.21): 

A terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, é uma forma 
de psicoterapia ativa, semiestruturada e limitada em 
relação ao tempo cujo objetivo é aliviar problemas de saúde 
mental e de adaptação, abordando padrões cognitivos e 
comportamentais problemáticos que causam interferência 
e/ou sofrimento emocional excessivo na vida (Wenzel, 
2018, p. 21). 

Desta forma, Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) apresenta 
um conjunto de técnicas que oportunizam a adaptação 
comportamental da pessoa autista ao ambiente social no qual está 
inserida. O resultado mais eficaz é, em suma, a oportunidade de 
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atenuar os comportamentos desadaptativos desse transtorno a fim de 
promover uma melhor qualidade de vida ao indivíduo em meio aos 
outros e em ambientes imprescindíveis como a escola, por exemplo. 

Em relação à terceira questão - “como investir em políticas públicas 
para inclusão e equidade das pessoas com TEA?”, conforme afirma 
Cruz e Marchi (2020), a Organização das Nações Unidas (ONU) em 
2007, decretou o dia 02 de abril como marco para o Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo, um modo de chamar atenção da 
população em geral para importância de conhecer e tratar o transtorno 
que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo todo. Em 2018, o 
dia 02 de abril passou a fazer parte do calendário brasileiro oficial 
como Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. 

Estimativas apontam que 1 a cada 54 crianças nascidas vivas nos 
EUA são autistas; em 2019 a taxa de natalidade foi quase 3 milhões 
de nascidos, 60.000 mil em média serão autistas (CDC, 2016; 2021). 
Dados mais recentes, apresentados em 2021 pelo Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), mostraram que as taxas de 
diagnóstico de TEA aumentaram. O estudo passou a apontar que 1 a 
cada 44 crianças nascidas vivas nos EUA são autistas (CDC, 2021). 
No Brasil não existem dados como esses; mas a questão central que 
se apresenta é a necessidade de se fazer mais por essas pessoas e como 
é possível ajudá-las, uma vez que, ainda que tenham o amparo 
familiar, necessitam, a depender do nível de autismo diagnosticado, 
tornar-se pessoas funcionais dentro da sociedade. 

Vale ressaltar que, conforme apresentado no DSM-V, indivíduos com 
TEA, mesmo sem deficiência intelectual, tem funcionamento 
psicossocial insatisfatório na idade adulta. “As consequências 
funcionais no envelhecimento são desconhecidas; isolamento social e 
problemas na comunicação (redução da busca por ajuda) 
provavelmente tem consequências para a saúde na velhice” (APA, 
2014, p. 57). 
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Estudos recentes, como Starkstein (2015), apresentam ainda alta 
prevalência de comorbidade, como o diagnóstico de Parkinson em 
pacientes idosos também diagnosticados com TEA. 

A carência de recursos e instituições públicas destinadas ao amparo 
dos autistas e seus familiares fez com que alguns pais se engajassem 
em iniciativas próprias, como a criação de grupos de divulgação de 
conhecimentos e ajuda mútua, aos moldes de experiências similares 
encontradas na Europa e nos Estados Unidos (Mello, 2013). Grupos 
de apoio para as classes adultas e idosos ainda são considerados 
inexistentes ou insuficientes (Murphy, 2016; Rasga & Vicente, 2017). 

O primeiro grupo organizado de pais a surgir no Brasil foi o da 
Associação dos Amigos dos Autistas de São Paulo, a AMA-SP, em 
1983. O objetivo básico era fomentar a busca de conhecimento e troca 
de experiências sobre o autismo, em um período anterior à criação do 
SUS, no qual o Estado brasileiro não previa nenhuma estratégia para 
o acolhimento de crianças e adolescentes com sofrimento mental, tal 
como o autismo. Este fato levou a AMA-SP a desenvolver suas 
próprias frentes assistenciais e a buscar conhecimento, por meio de 
intercâmbios com instituições estrangeiras (Mello et al., 2013). 

Em 2012 foi sancionada no Brasil a Lei Berenice Piana (12.764/12), 
que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista e isso representou um marco 
legal relevante para garantir direitos às pessoas com TEA. A 
legislação determina o acesso a um diagnóstico precoce, tratamento, 
terapias e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde; à educação e 
à proteção social; ao trabalho e a serviços que propiciem a equidade 
de oportunidades (BRASIL, 2012). 

Já em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (13.145/15), criou-se o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, ampliando a proteção às pessoas com TEA ao definir a 
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pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”. O Estatuto 
é um marco importante na defesa da igualdade de direitos dos 
deficientes, no combate à discriminação e na regulamentação da 
acessibilidade e atendimento prioritário (BRASIL, 2015). 

Em 2019, a partir da lei Romeo Mion (13.977/20), foi criada a carteira 
de identificação da pessoa com TEA (CIPTEA) que proporciona à 
autista prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. 
São marcos importantes para garantir igualdade, inclusão, equidade e 
cuidado com os pacientes com TEA que, mesmo tardios, são 
essenciais para o zelo com essas pessoas e mantém de pé a luta pela 
equidade e igualdade (BRASIL, 2020). 

Quanto à quarta e última questão, colocada nestas reflexões “TEA e 
o envelhecimento: cuidados específicos na terceira idade”, ao se 
realizar o levantamento para escrita deste artigo, evidenciou-se que 
há poucos artigos publicados acerca do tema; demonstrando a 
necessidade de investimento neste contexto. Assim, o que se 
conseguiu coletar foram trabalhos que investigaram o autismo na vida 
adulta e apresentaram probabilidades e possíveis consequências para 
a saúde do autista durante a velhice. Os estudos apresentaram alta taxa 
de interdependência, dificuldades para atividades laborais e de estudo 
e necessidade de planejamento para este cuidado em específico na 
terceira idade (Ecker, 2013; Starkstein, 2015; Murphy, 2016; 
Cavalcante, 2021). 

Todavia, os estudos se mostraram limitados, insuficientes e 
demandam adequado aprofundamento a respeito do tema. É claro, 
evidente e necessário que este diagnóstico seja feito precocemente, 
mas, igualmente importante, deve haver o acompanhamento na idade 
adulta e na velhice a fim de propor manejos adequados para este 
grupo. 
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Neste sentido, o diagnóstico tardio pode impactar de forma negativa, 
dificultando a vivência desses sujeitos, que, após a psicoeducação a 
respeito do transtorno passam a ter melhor compreensão das 
dificuldades enfrentadas no decorrer de suas vidas. A família, 
inclusive, costuma tornar-se mais atenta a determinados 
comportamentos, o que costuma auxiliar no processo de 
ressignificação das relações sistêmicas. 

Conclusão 

Diante do que foi estudado e apresentado neste relato acadêmico, foi 
possível inferir que no entorno do TEA, as dúvidas são muitas e as 
respostas ainda são insuficientes. A ciência ainda precisa avançar e 
investigar as inúmeras possibilidades ligadas ao transtorno. 

Porém, a cada dia surgem novas tecnologias, como o CRISPR 
(remodelamento genético), apontando uma luz para que, futuramente, 
perguntas sejam respondidas e trabalhos como os citados durante a 
discussão apresentem resultados positivos. 

Todavia, os trabalhos elencados para construção desta revisão nos 
norteiam para dados alarmantes, como os fornecidos pela CDC - onde 
1 a cada 44 crianças nascidas vivas nos EUA são diagnosticadas com 
TEA - e que precisam de umaprofunda reflexão, mensuração e 
investigação também no Brasil, onde esses dados são inexistentes. 

Enquanto respostas às questões como a causa do transtorno ou se 
futuramente haverá cura não chegam, é preciso continuar investindo 
em pesquisas e políticas públicas em prol da equidade e da inclusão. 
É preciso garantir cuidado e assistência tanto para o indivíduo 
diagnosticado quanto para seus familiares e que todo o processo, se 
possível, seja gratuito, eficaz, de qualidade e para todos. Também é  

preciso buscar garantir o que prevê a Lei 13.861/2019, trazendo para 
luz da realidade, dados oficiais acerca do Transtorno do Espectro do 
Autismo no Brasil. 
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Para além da contribuição científica, proposta inicial deste trabalho, 
há uma contribuição social ao lançar luz sobre um tema ainda com 
poucas respostas e evidenciar a necessidade de, não somente 
pesquisas, mas de políticas públicas para esse público visto que, 
embora haja, ainda são recentes insuficientes. 

Em suma, pode se dizer que o objetivo do estudo, que era fazer uma 
busca teórica inicial, destacando as informações que se tem sobre o 
tema, a fim de instigar discussões e reflexões sobre o autismo, a partir 
das informações e debates presentes, foi alcançada, uma vez que os 
autores elencaram alguns pontos de estudo e elucidaram que a 
discussão continua, sempre com propósito de gerar frutos positivos 
para comunidade e principalmente para aqueles que hoje são 
diagnosticados com TEA. 

Dessa forma conclui-se que, apesar de ser um tema abrangente e com 
certa evolução em alguns países, no Brasil ainda há muito o que se 
fazer no que tange a pesquisa, quantificação e identificação. 
Entretanto, as novas tecnologias apresentadas (como CRISPR) e as 
leis promulgadas no Brasil em 2020 devem trazer, a médio prazo, um 
aprofundamento mais adequado e necessário para o tema - que poderá 
instigar a continuação de trabalhos como este e incentivar trabalhos 
futuros.  
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