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resumo

Com o presente artigo pretendemos refletir sobre a relevância 
social de projetos intergeracionais dirigidos à promoção da comu-
nicação e da aprendizagem, em torno e através dos media, entre 
gerações distantes e em situação de risco. Salientando o papel da 
Educação para os Media neste processo de inclusão e empowerment, 
iremos apresentar uma investigação-ação que está a ser desenvol-
vida num Centro Cultural e Social da cidade de Braga, no norte de 
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Portugal. Valendo-se da experiência e dos recursos dos Programas 
Intergeracionais e da Educação para os Media, a nossa ação pretende 
estimular a analisar trocas simbólicas e as dinâmicas de aprendizagem 
geradas no encontro mediático entre crianças e idosos. Utilizando os 
media como recursos educativos e relacionais, a ação pretende ainda 
desenvolver boas práticas para o combate à exclusão social e para a 
promoção da literacia mediática em grupos desfavorecidos.

palavras-chave: eDucação para os meDia – intergeraciona-
liDaDe – inclusão - investigação-ação

introdução

Na moderna sociedade em rede, de onde emergem novas lingua-
gens e novas dinâmicas comunicativas, e num tempo de crise global, 
onde se desenham novas necessidades económicas, sociais e relacio-
nais, a Educação para os Media é chamada a enfrentar novos desa-
fios face a fenómenos emergentes como a exclusão digital e social. 
São, estas, consequências de fenómenos como o crescente envelhe-
cimento populacional (UE, 2009) e o aumento das taxas de desem-
prego e dos níveis de pobreza21. É necessário pensar novas práticas 
educativas que centrem a própria ação nas gerações potencialmente 
mais frágeis, idosos e crianças (MATES, 2009, Comissão Europeia, 
2011), e que promovam a inclusão e a comunicação entre estas. 
A Educação para os Media pode de facto desempenhar um papel 
importante no processo de inclusão de ambas as gerações, olhan-
do para a oportunidade enriquecedora representada pelo encontro 
entre diferentes e distantes bagagens culturais e experienciais. As 
vantagens intrínsecas ao encontro intergeracional são multifaceta-
das. A partilha de experiências e conhecimentos pode gerar benefí-
cios em termos de capital pessoal, familiar e social (Bourdieu, 1994; 
Palmeirão & Menezes, 2009), pode combater o isolamento social da 

21.  Champion for Digital Inclusion. The Economic Case for digital Inclusion:   http://www.parliamen-
tandinternet.org.uk/uploads/Final_report.pdf.

http://www.parliamentandinternet.org.uk/uploads/Final_report.pdf
http://www.parliamentandinternet.org.uk/uploads/Final_report.pdf
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população mais velha e a sua exclusão digital, mas não só. Quando 
centrado nos media, nos seus conteúdos e na sua utilização, quando 
dirigido à criação de espaços informais abertos às trocas simbólicas, 
o encontro intergeracional tem o potencial para alimentar a apren-
dizagem daquelas competências que permitem agir e movimentar-se 
de forma autónoma, crítica e ativa na sociedade (Gamliel, Reichental 
& Ayal, 2007; MATES, 2009; Petrella, Pinto & Pereira, 2012).

2. media e intergeracionalidade: algumas experiências 
internacionais

Muitos trabalhos e experiências desenvolvidos nos últimos anos 
em vários países europeus e extra-europeus, representaram uma 
base teórica e ao mesmo tempo um guia para a construção da ação 
intergeracional objeto deste artigo. Entre todos, mencionaremos três 
investigações que considerámos particularmente relevantes durante 
a fase da criação e aplicação dos instrumentos metodológicos. 

Bridging the Generation Gap in ICT Use: Interrogating Identity, Technology 
and Interactions in Community Telecenters representa a primeira impor-
tante investigação, desenvolvida em 2009 por investigadores da 
Universidade de Kingston e de Toronto, sobre o fosso e a interação 
intergeracional em telecenters, pontos fortes das políticas tecnológicas 
jamaicanas, e sobre as consequências da sua instalação na comunida-
de (Bailey & Ngwenyama, 2010). Foram escolhidos 5 Telecenters em 
áreas diferentes, urbana, rural e semi-rural, e foram utilizados dife-
rentes métodos empíricos de recolha e análise de dados, tais como 
questionários explorativos, entrevistas aos usuários dos centros e 
observações não participantes, assim como a Social Representation e a 
Network Analysis. Explorando as questões relacionadas com as inte-
rações intergeracionais e sua associação com o uso da tecnologia, 
os autores concluíram que “sob a égide do uso da tecnologia para 
o desenvolvimento da comunidade, as interações intergeracionais 
ocorridas podem fornecer uma vasta gama de benefícios para as 
comunidades” (Bailey & Ngwenyama, 2010: 77). 
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A segunda investigação, The Magic Box and Collage: Responding to 
the challenge of distributed intergenerational play, desenvolvida em 2007 
por investigadores da Universidade de Melbourne, explorou o papel 
dos media na mediação de atividades lúdicas entre netos e avós, 
principalmente em situações de comunicação à distancia (Vetere et 
al., 2008). Nas três fases do trabalho os investigadores observaram 
a natureza da interação no jogo intergeracional com a utilização 
de artefactos materiais, como plasticina e comida, e não materiais, 
como as canções. Esta observação revelou-se propedêutica para a 
escolha da tecnologia de suporte a ser utilizada na terceira fase. Na 
segunda fase foram envolvidas famílias nas quais foi introduzida 
uma cultural probe, ou seja uma caixa trocada cada semana entre avós 
e netos, contendo diferentes objetos ligados à relação entre gerações 
e cuja função foi estimular o encontro e a reflexão sobre a interge-
racionalidade. A terceira fase foi destinada à introdução numa das 
famílias, ao longo de uma semana, de uma technological probe, Collage, 
que permitisse continuar a troca iniciada através da caixa. Collage, um 
sistema de ecrãs partilhados, câmaras do telemóvel e touch-screen para 
a interação em tempo real, representou então o instrumento final 
de mediação da relação intergeracional à distância através do jogo, 
da partilha, da evocação de histórias e experiências e do reforço de 
competências digitais. 

O último projeto, Intergenerational Educational Encounters: A model 
of knowledge, foi desenvolvido por um conjunto de investigadores 
israelitas, com o objetivo de analisar as trocas de conhecimentos que 
ocorrem no encontro ‘tecnológico’ entre gerações distantes, através 
de um Modelo de Conhecimento elaborado com base em trabalhos 
precedentes (Gamliel, Reichental & Ayal, 2007). Tomando a tra-
dição dos Programas Intergeracionais em contexto escolar, a equipa 
de investigadores centrou o seu estudo numa escola conhecida pela 
sua componente multicultural e empenhada em inúmeras atividades 
que envolvem a comunidade onde é inserida. A forte presença das 
tecnologias e dos programas educativos construídos à sua volta, 
representou o fator determinante na escolha. O trabalho, realizado 
ao longo de 5 anos (1999-2004) consistiu numa breve formação 
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preparatória para crianças e professores (sobre a terceira idade e o 
encontro intergeracional) e numa gradual integração dos idosos na 
vida escolar, através da sua participação em atividades e eventos. 
Foram distribuídos ‘papeis’ diferentes mas equilibrados, sendo pro-
fessores quer os idosos quer as crianças. Estas contribuíram para a 
aquisição de competências nas TIC por parte dos idosos, que por 
sua vez partilharam conhecimentos e histórias ligadas à cultura e às 
tradições pessoais e da comunidade; em conjunto realizaram um 
e-book e criaram uma base de dados com as lendas e os contos dos 
mais velhos, mas enriquecidos pelos mais novos. 

3. o encontro mediático intergeracional: uma 
experiência em curso

(…) a diferença entre idosos e crianças é superada por meio de relações 
de troca recíproca, mas assimétrica. Cada parte contribui com inputs 
diferentes, mas complementares.

 Gamliel, Reichental & Ayal, (2007: 18)

Como revelaram os estudos e os projetos internacionais cita-
dos, os media podem representar um precioso recurso educativo e 
relacional no encontro entre gerações distantes e mais vulneráveis, 
sobretudo num tempo de crise global onde parecem-se criar novas 
necessidades relacionais e de mediação intergeracionais22 (Ferland, 
2006; Sampaio, 2008; Donati & Solci, 2011; Petrella, Pinto & 
Pereira, 2012).

Olhando para o panorama nacional, podemos observar a exis-
tência de políticas e investigações científicas nesta área ainda inci-
pientes e lacunares, manifestando-se a falta de estratégias concretas 
para aquela parte da população em maior risco de exclusão (Dias, 
2012) e uma tendência para reduzir a literacia mediática, enquanto 

22.  Como testemunha a instituição de 2012 como o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade Intergeracional (Comissão Europeia, 2011).
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resultado da Educação para os Media, à sua componente técnica 
ou tecnológica (CNE, 2011; Pereira, 2012). Torna-se cada vez mais 
necessário um ampliamento desta concepção tecnocêntrica de litera-
cia mediática (Pereira, 2012) e um aprofundamento e repensamento 
dos processos de aprendizagem das competências mediáticas para as 
gerações socialmente mais vulneráveis (Comissão Europeia, 2011). 

Estas considerações, somadas à escassez de material sobre o 
tema e à falta de iniciativas locais, levou-nos a empreender uma 
investigação-ação com crianças, idosos e jovens em risco do 
Centro Cultural e Social de Santo Adrião, em Braga, no norte de 
Portugal. A investigação, que teve início em 2012, Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, pretende 
estudar e analisar:

•	 As trocas e partilhas de experiências, competências e conhe-
cimentos na comunicação e interação (em torno e através dos 
media) entre idosos e crianças;

•	 A natureza dos capitais e recursos, pessoais e coletivos, 
envolvidos e investidos no encontro educativo;

•	 A forma como esta troca possa influir no processo de aqui-
sição de competências sociais, técnicas e culturais que vão 
constituir/construir a literacia mediática de jovens e idosos;

•	 A influência de fatores contextuais e socioculturais na natu-
reza da comunicação intergeracional e na aquisição de com-
petências mediáticas. 

•	 O papel de novos e velhos media na colmatagem do gap 
intergeracional e no processo de inclusão social de grupos 
desfavorecidos.

3.1. Investigar e agir

Não existe um método perfeito e universal para estudar e com-
preender as dinâmicas relacionais entre gerações, e sendo cada 
contexto diferente e neste tendo cada grupo social necessidades e 
problemas diferentes (Kaplan et al., 2002; Caronia & Caron, 2002; 
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MATES, 2009), torna-se fundamental olhar para o terreno. Ao 
longo do desenvolvimento da presente investigação, depois de ter 
efetuado um levantamento e uma análise de experiências e projetos 
locais em matéria de intergeracionalidade, algumas opções metodo-
lógicas revelaram-se mais adequadas do que outras, pelo que con-
siderámos como abordagem metodológica mais apropriada a inves-
tigação-ação, na qual, como conceptualizado por Cesare Scurati 
(Elliott, Giordan & Scurati, 1993), a investigação se gera através da 
ação e a ação de mudança através da investigação. 

Para Isabel Guerra a investigação-ação constitui uma nova 
aproximação da investigação, que “considera os actores não como 
objectos passivos de investigação, mas como sujeitos participan-
tes” (Guerra, 2007: 53). No que se refere a esta metodologia, a 
experimentação é desenhada por teorias e hipóteses, mas essas são 
redesenhadas de volta pela prática, num processo em espiral entre 
análise e reconceptualização do problema, implementação do plano 
de intervenção e avaliação da sua eficácia (Kemmis & McTaggart, 
1988). Não se trata de projetos bicéfalos, como nos lembra José-
Carlos de Almeida, mas de uma conjugação e congregação de duas 
ordens de preocupações. A sua orientação “implica entrosar meto-
dologias de investigação com praxologias da ação, sem esquecer 
a viabilidade da execução do projecto no seu conjunto, tendo em 
conta as contingências e constrangimentos inerentes a qualquer 
intervenção” (Almeida, 2001: 176). 

Utilizada prioritariamente na intervenção em âmbito educativo, 
a investigação-ação cruza-se com os princípios e os pressupostos 
da tradição dos Programas Intergeracionais. Podemos observar 
este encontro através de alguns dos fatores de sucesso dos IPs 
(Springate, Atkinson & Martin, 2008; MATES, 2009):

•	 As atividade devem ser focadas no desenvolvimento de rela-
cionamentos (entre as gerações);

•	 Os participantes devem estar completamente envolvidos na 
construção do programa e experienciar um sentido de per-
tença e poder, no seu planeamento e desenvolvimento;
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•	 As atividades devem ser desenhadas para compreender e res-
ponder às necessidades de todos os envolvidos;

•	 As atividades devem ser apropriadas para todos os partici-
pantes, e os benefícios devem ser mútuos e recíprocos para 
todos os envolvidos. 

3.2. Educação para os Media em Ação

A ação que nos propusemos realizar consiste na criação de 
sessões intergeracionais, encontros informais de jogo e partilha de 
conhecimento sobre e através dos media, que nos permitam atingir 
os diferentes objetivos prefixados. Os participantes na ação são os 
utentes de três diferentes valências do Centro Cultural e Social de 
Santo Adrião: um grupo de utentes do Centro de Dia, idosos de 
idade compreendida entre os 68 e os 86 anos, um grupo de crianças 
do Centro de Atividades de Tempo Livre (9-16 anos) e um grupo 
de jovens em risco (12-17 anos). Os utentes das três valências pas-
sam na instituição boa parte do próprio dia, em particular os idosos, 
menos autónomos e em muitos caso entregues à instituição pelas 
famílias, e os jovens em risco, hospedados na instituição. 

A ação teve início em novembro de 2012 com um período de 
adaptação na instituição, de conhecimento dos seus utentes e do 
seu funcionamento. Esta fase foi seguida por um diagnóstico, uma 
“análise das necessidades” (Guerra, 2007: 135), da situação presente 
e da situação desejada, útil para poder seleccionar os participantes 
para a ação. Este exercício torna-se necessário para ancorar o estudo 
à realidade social, respondendo a um problema ético, como levan-
tam Paulo Freire e Antonio Gramsci a propósito da alfabetização 
de camponeses e da linguagem da ideologia (Gramsci, 1975; Freire, 
1977), respondendo a perguntas como: Vamos ensinar o que acha-
mos necessário, mas a que preço? Que prometemos com aquelas 
competências? Que veiculamos? É portanto necessário encontrar 
um equilíbrio entre as competências que achamos fundamentais 
para uma plena literacia mediática e as competências por cuja 
aprendizagem os participantes estão intencionados a esforçar-se, 
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num trabalho de negociação e construção dialéctica de significado, 
típico do processo educativo e interventivo. Através de entrevistas 
de diagnóstico e observação participantes durante algumas ativida-
des realizadas no Centro entre novembro de 2012 e abril de 2013, 
pretendemos: 

•	 Conhecer os participantes, as suas competências sociais e 
culturais, o grau de literacia e a predisposição e o interesse 
na ação; 

•	 Conhecer as motivações e as perceções que influenciam o uso 
e o consumo dos media em casa e no CCSA; 

•	 Conhecer as motivações e as percepções que influenciam e 
regulam a comunicação e relação com a outra geração, em 
família e no CCSA.

Esta fase foi acompanhada pelo planeamento da ação e por uma 
ação experimental que teve lugar entre maio e junho de 2013. Nesta 
fase efectuámos seis sessões intergeracionais23 com os 21 utentes 
seleccionados (5 crianças do ALT, 7 do CATL-Apoio Crianças em 
Risco e 12 idosos do Centro de Dia), de forma a adaptar os instru-
mentos, avaliar a eficácia e a pertinência da ação e analisar a resposta 
dos participantes. 

A primeira atividade que apresentamos consistiu na criação de um 
jogo de tabuleiro original; dois grupos intergeracionais tiveram de 
enfrentar diferentes desafios como responder a perguntas de cultura 
geral, desenhar e falar por gestos. Os temas foram a cultura popular, a 
história e a geografia de Portugal, a evolução e os conteúdos mediáti-
cos, personagens famosas, etc. Objetivos principais foram: 

•	 Permitir o encontro e o conhecimento mútuo entre os parti-
cipantes;

23.  O resumo das atividades, as imagens e os comentários dos participantes são disponíveis no blogue 
do projeto: http://intergeracoesmediaticas.blogspot.pt/.

http://intergeracoesmediaticas.blogspot.pt/
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•	 Incentivar a interação entre as gerações através do jogo;
•	 Estimular trocas sobre representações, conteúdos e consumo 

mediático.

Numa outra sessão realizámos um concurso fotográfico, no qual 
tivemos a oportunidade de falar sobre a evolução tecnológica da 
fotografia e de refletir sobre a pessoal experiência no Centro, ‘ver-
balizando-a’” através da fotografia. Na sessão seguinte, escolhemos, 
por votação, as melhores fotografias realizada pelos pares interge-
racionais, fotos que serão expostas no Centro numa das próximas 
atividades.

‘Um jornalista em Santo Adrião’, teve como objetivos a partilha 
de experiências e visões sobre a importância e o significado social 
do trabalho, da família e das tecnologias, fortalecer o relacionamen-
to e o conhecimento mútuo e desenvolver a escrita jornalística. As 
crianças, munidas de crachás de vários diários portugueses, tiveram 
a oportunidade de entrevistar os idosos sobre estes assuntos (falan-
do da infância, da vida profissional, do papel de avó e da relação 
com a tecnologia). Os idosos, lisonjeados por serem entrevistados 
por jornalistas, não hesitaram em partilhar os seus conhecimentos e 
histórias de vida, que as crianças gostaram de ouvir. 

Uma outra atividade realizada foi ‘A Caixa Mágica’. Aos parti-
cipantes foram entregues caixas contendo discos de vinil, joypads, 
disquetes e cassetes, um rádio dos anos ’60, polaroids, etc. Estes 
objetos tiveram a capacidade de despertar memórias e, ao mesmo 
tempo, provocar novas descobertas. No final, num exercício de 
escrita criativa, e cada grupo criou uma história com todos os obje-
tos incluídos na caixa, dando asas à imaginação e à criatividade. A 
troca de conhecimentos e histórias foi natural e tivemos a oportuni-
dade de assistir a explicações interessantes sobre o funcionamento 
dos rádios antigos, pelos mais velhos, ou de uma Playstation, pelas 
crianças, comparando a coincidência entre o passado e o presente 
e o papel dos media nas histórias partilhadas. Fase sucessiva será 
a realização de sessões semanais durante o inteiro ano lectivo 
2013/2014. 
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4. conclusão

“Fazer dos media oportunidades de encontro e não de afastamen-
to entre as gerações” (Rivoltella, 2003: 36-37) é o objetivo primário 
de uma ação através da qual contamos contribuir para a promoção 
de (mais e duradouros) projetos e iniciativas que utilizem os media 
como recursos educativos e inclusivos, no combate ao fosso interge-
racional e à exclusão digital e social. Acreditamos que a construção e 
a promoção de boas práticas neste domínio passe, obrigatoriamente, 
pela compreensão da natureza dos capitais investidos, e trocados, na 
comunicação e interação entre gerações distantes, pela análise dos 
benefícios de um encontro intergeracional em torno e através dos 
media e, neste encontro, pela identificação dos fatores que podem 
influir na aquisição de competências mediáticas.
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