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Resumo: "Uma sociedade para todas as idades". (Na<;6es Unidas, 2000). 
Uma sociedade em que cada pessoa corn os seus pr6prios direitos e responsa
bilidades tenha uma fun<;ao activa a desempenhar. Uma sociedade baseada nos 
prindpios da reciprocidade e da equidade. Na sociedade contemporanea para 
ah~m das rela<;6es intergeracionais na famllia e necessario ampliar essas rela<;6es 
a sociedade geral de forma a aumentar a solidariedade intergeracional entre pes
soas adultas e pessoas de outras gera<;6es sem que tenham qualquer la<;o de pa
rentesco. 

As praticas intergeracionais procuram maximizar os recursos sociais e co
munitarios atraves do intercambio de aprendizagens entre pessoas de diferen
tes idades, de forma a desenvolver competencias individuais e sociais de forma 
adequada a melhoria da qualidade de vida das pessoas na sociedade actual. No 
tratamento deste tema importa reflectir sobre alguns fundamentos eticos que sao 
fundamentais ter em presen<;a ao nivel das praticas, das organiza<;6es e dos par
ticipantes por forma a garantir a genuinidade e sucesso das praticas intergeracio
nais, ou sejam: Dialogo Social e a Etica e Participac;ao. 

Para promovermos praticas intergeracionais entres os diferentes contextos 
sociais e gera<;6es: individuais, grupais, comunitarios, familiares e institucionais 
presentemente podem ser utilizados varios instrumentos, nomeadamente: 

- Metodo de coordenac;ao aberta 
- Diagn6stico participado 
- Formac;ao (aprendizagem ao longo da vida) 
-Novas Tecnologias 
- Parcerias/ Redes Sociais 
- Programas de natureza intergeracional 
- Avaliac;ao participativa 
Concluo esta comunica<;ao corn urn apelo a reflexao de todos os actores e 

sujeitos de ac<;ao, necessario a mudan<;a de mentalidades, modelo de gestao e 
qualifica<;ao das praticas sociais sustentadas em valores e direitos humanos ade
quados ao modelo social da sociedade contemporanea. 

Abstract:" A society for all ages." (UN, 2000). A society where every person 
with their own rights and responsibilities has an active role to play. A society 
based on principles of reciprocity and fairness. In contemporary society in ad-
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clition to the intergenerational relationships in the family is necessary to expand 
these relations to society generally to increase intergenerational solidarity among 
elderly people and people of other Generations who have no ties of kinship. 

The intergenerational practices seek to maximize social and community re
sources through the exchange of learning between people of different ages, in 
order to develop individual and social skills as appropriate to improve the qual
ity of life in today's society. In the treatment of this subject matter to reflect on 
some ethical values that are fundamental to take presence in practices, organiza
tions and participants to ensure the authenticity and success of intergenerational 
practice, or are: Social Dialogue and Ethics and participation. In order to promote 
intergenerational practice between the different generations and social contexts: 
individual, group, community, family and institutional presently can be used 
several instruments, includ ing: 

- Open method of coordination; 
- Diagnosis participated; 
-Training (lifelong learning); 
-New Technologies; 
-Partnerships I Social Networks; 
- Programs of intergenerational nature; 
- Participatory evaluation. 
I conclude this communication with a call for reflection by all the actors and 

subjects of action needed to change mentalities, management model and practice 
social skills in sustained human values and rights appropriate to the social model 
of contemporary society. 

Introdw;ao 

Come<;o esta comunica<;ao corn uma referenda as Na<;6es Unidas (2000), 
"Uma sociedade para todas as idades". 

Actualmente assistimos a uma mudan<;a do paradigma social que acompa
nha o processo de globaliza<;ao e mudan<;a da Sociedade e do Estado, corn fortes 
implica<;6es nas praticas sociais e na vida dos cidadaos. 0 Estado orienta-se por 
politicas neo-liberais, conduzindo a redu<;ao dos gastos pu.blicos corn o sistema 
de protec<;ao social e a diminui<;ao dos servi<;os sociais. 

Uma sociedade em que cada pessoa corn os seus pr6prios direitos e respon
sabilidades tenha uma fun<;ao activa a desempenhar. Uma sociedade baseada nos 
principios da reciprocidade e da equidade. 

Esta e uma sociedade que nos brinda corn maior esperan<;a de vida, propon
do-nos o convivio entre diferentes gera<;6es por urn maior numero de anos. 

Na sociedade contemporanea para alem das rela<;6es intergeracionais na fa
milia e necessario amp liar essas rela<;6es a sociedade geral de forma a aumentar a 
solidariedade intergeracional entre pessoas adultas e pessoas de outras gera<;6es 
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sem que tenham qualquer la<;o de parentesco. 
Outro principio importante a ter em considera<;iio nas pniticas sociais, esta 

relacionado corn o modelo de bem-estar social, em particular corn a garantia da 
dignidade humana e auto-determina<;iio de todo e qualquer cidadao indepen
dentemente da sua idade, reconhecendo cada ser humano coma uma pessoa corn 
capacidades para aprender e reaprender a ganhar novas competencias, enquanto 
membra de uma sociedade humana onde os valores da igualdade e da equidade 
presidem. 

Uma sociedade que diariamente abre a porta a novas formas de interac<;iio 
entre gera<;6es ao nivel familiar, comunitario e social. Vivemos hoje uma socie
dade multigeracional e que quer ser intergeracional. Para isto e necessaria haver 
colabora<;ao entre as diferentes gera<;6es, considerada a chave para manter as es
truturas sociais capazes de responder as necessidades das pessoas seniores. 

Tendo por referenda as preocupa<;6es das Na<;6es Unidas e da Uniao Eu
ropeia na promo<;iio e valoriza<;iio das rela<;6es intergeracionais entre pessoas de 
diferentes idades coma forma de aprofundar e melhorar a solidariedade entre 
gera<;6es, reconhece-se tambem o beneficia deste tipo de rela<;6es nomeadamente 
na promo<;ao de urn envelhecimento activo e corn melhor qualidade de vida evi
tando ou prevenindo o isolamento e da solidao em qualquer idade/ ou gera<;iio. 

As praticas intergeracionais procuram maximizar os recursos sociais e co
munitarios atraves do intercambio de aprendizagens entre pessoas de diferen
tes idades, de forma a desenvolver competencias individuais e sociais de forma 
adequada a melhoria da qualidade de vida das pessoas na sociedade actual. Os 
intercambios intergeracionais nas familias, nas comunidades e ao nivel social sao 
indispensaveis para a preserva<;ao da sociedade actual. 

No tratamento deste tema importa reflectir sabre alguns fundamentos eti
cos que sao fundamentais ter em presen<;a ao nivel das praticas, das organiza<;6es 
e dos participantes por forma a garantir a genuinidade e sucesso das praticas 
intergeracionais, ou sejam: 

Dialogo Social 

Dialogo social, coma promotor de coesao social, atraves de urn papel posi
tivo de responsabilidade social dos cidadaos, das institui<;6es e dos profissionais 
no que respeita a influencia que assumem no comportamento e vida quotidiana 
das comunidades. 

Reconhece as vantagens dos sistemas de "flexiguran<;a", coma forma de 
protec<;iio dos trabalhadores na manuten<;ao ou obten<;iio do posto de trabalho 
atraves da mobilidade, melhoria das qualifica<;6es profissionais e da concilia<;iio 
entre a vida familiar, a vida profissional e os ciclos de vida. 
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A Etica e Participa~iio 

- "A evolw;ao etica e deontol6gica das profiss6es na actualidade, ( ... ), pos
tula urn novo humanismo: o humanismo social, baseado sabre a etica da con
vio;ao ( . .. ),a etica da responsabilidade - que inclui para alem dos objectivos a 
analise dos meios, das diferentes op<;6es ea avalia<;ao das suas consequencias, as
sim coma a nossa capacidade empatica, e a etica da discussao, que sup6e a elabo
ra<;ao colectiva, a partir da livre discussao entre pessoas implicadas, e que inclui 
ter de partilhar, elaborar, decidir em rela<;ao a projectos comuns, corn todo o que 
significa de negocia<;ao, concess6es, e acordos." (Robertis, 2003:11). No dominio 
etico o profissional deve saber respeitar e usar na sua interven<;ao os principios 
de singularidade, de liberdade e autodetermina<;ao de cada cidadao, o respeito 
de intimidade e a vida privada do sujeito, a autonomia da pessoa reconhecendo
-lhe competencias e capacidades, e de interdependencia face aos direitos e deve
res que sao reconhecidos a todo o Cidadao em sociedade. E tambem importante 
real<;ar a etica da responsabilidade social e a etica da comunica<;ao. 

A Etica e hoje uma disciplina que desafia 0 Agir Humano. Esta tern coma 
tarefa essencial fornecer os fundamentos que orientam a ac<;ao e capazes de cap
tarem no proprio agir politico (na sua dimensao de processo etico-polftico) as 
directrizes deontol6gicas que se constituem coma elementos basicos da profissao 
na sua pratica quotidiana. 

A sociedade actual, marcada pela era da globaliza<;ao (mundializa<;ao) pro
cura na etica o desafio a participa<;ao no debate contemporanea sabre as manifes
ta<;6es da nova questao social, bem coma os efeitos desta no processo etico. 

A filosofia actual que norteia a no<;ao de Bem-Estar social baseia-se em prin
cipios de cidadania, participa<;ao e responsabilidade partilhada o que promove 
a constru<;ao dos pressupostos e fundamentos eticos para a organiza<;ao das pra
ticas sociais e estabelece em simultaneo uma rela<;ao de controlo que por vezes e 
facilitadora da interven<;ao profissional (em particular dos assistentes sociais) e 
noutras limita a sua actua<;alF.--Para fazermos uma reflexao etica, precisamos de 
compreender o Homem coma "sujeito racional capaz de escolher valores e ac<;6es 
que conduzam a liberdade entendida coma urn bem". 

Apoiando-nos na perspectiva da Etica do Discurso, segundo K.O. Apel 
(1970) e J. Habermas (1973), podemos identificar o desafio que a ciencia e a tec
nica colocam ao agir humano para a elabora<;ao de uma etica actual. A sociedade 
actual promove coma necessidade urgente uma "etica da responsabilidade soli
daria", capaz de afrontar os desafios da contemporaneidade e de assegurar aos 
Homens a capacidade de lhes responder. 

Para promovermos praticas intergeracionais entres os diferentes contextos 
sociais e gera<;6es: individuais, grupais, comunitarios, familiares e institucionais 
presentemente podem ser utilizados varios instrumentos, nomeadamente: 

- Metodo de coordena<;ao aberta 
- Diagn6stico participado 
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- Forma<;ao (aprendizagem ao longo da vida) 
-Novas Tecnologias 
- Parcerias/ Redes Sociais 
- Programas de natureza intergeracional 
- Avalia<;ao participativa 
Passamos agora a uma abordagem individual de cada instrumento. 

Metodo Coordenac;ao Aberta 

A resolu<;ao do parlamento europeu sobre o modelo social europeu (2005) 
recomenda a utiliza<;ao do metodo de coordena<;ao aberta, como instrumento efi
caz para a defini<;ao de politicas pu.blicas nos dominios do emprego, da protec<;ao 
social, da exclusao social, da igualdade entre o genera no mercado laboral, das 
pensoes, dos cuidados de saude, possibilitando urn refor<;o dos processos sociais 
e da coopera<;ao entre organiza<;5es/institui<;5es e servi<;os. Tambem em Portugal 
o XVII governo definiu o metodo de coordena<;ao aberta para o estabelecimen
to de uma politica social, fundamentado numa perspectiva transversal entre os 
diferentes sectores: educa<;ao, saude, seguran<;a social e familia. (Instituto de Se
guran<;a Social:2007). 

0 modelo de coordena<;ao aberta, promovido pela Uniao Europeia e pelo 
Estado portugues representa urn desafio para as politicas publicas, bem como 
para a qualifica<;ao das praticas profissionais, enquanto instrumento reconhecido 
como eficaz para a defini<;ao de politicas publicas no dominio da protec<;ao social. 

Diagn6stico participado 

0 Diagn6stico, inclui fazer o despiste da situa<;ao; identificar os indicadores 
sociais e de risco relativos a situa<;ao; fazer urn estudo aprofundado baseado no 
pedido, na sinaliza<;ao feita, ea avalia<;ao do caso e ou da situa<;ao. 

Como meios de diagn6stico ( caracteriza<;ao s6cio-familiar, informa<;ao So
cial, genograma e ecomapa): 

• Caracterizac;ao s6cio familiar, e urn instrumento utilizado no ambito do 
Acompanhamento Social, cujos objectivos diferem de acordo corn a situ
a<;ao do sujeito. 

• Informac;ao Social, e urn instrumento de interven<;ao social que assume 
particular pertinencia e importancia na fase da sinaliza<;ao de uma situa
<;ao/problema de natureza social. 

• Na interven<;ao corn familias o assistente social utiliza tambem Genogra
ma e o Ecomapa. 

Ao falarmos de diagn6stico participado, este requer uma estrutura diferente 
ou seja em que todos os adores e sujeitos participem na sua constru<;ao atraves 
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da aplicac;;ao do metodo do Focus Group utilizando a tecnica de grupos de dis
cussao. 

Formac;;ao (aprendizagem ao longo da vida) 

No quadro das alterac;;6es de paradigma de Sociedade e de Estado (anos 90) 
revelou-se como necessario uma redefinic;;ao do papel e atribuic;;ao do cidadao em 
sociedade (autonomia e participac;;ao). 

Os participantes nestes programas intergeracionais devem adquirir as com
petencias necessarias para a realizac;;ao das actividades do respectivo programa. 
Neste domfnio privilegiam-se as tecnicas: trabalho em equipa; habilidades comu
nicacionais (falar em publico), dramatizac;;ao, tecnicas de memorizac;;ao, guias de 
acc;;ao; role playing e outras. 

Novas Tecnologias 

0 progresso das tecnologias e a sua implementac;;ao e adequac;;ao as novas 
exigencias da sociedade contemporanea no dominio do modelo liberal e no do
mfnio das famllias, produz uma maior necessidade na melhoria das qualificac;;6es 
de todos os cidadaos por meio da formac;;ao ao longo da vida, para que os cida
daos enfrentem melhor os desafios resultantes da globalizac;;ao. Isto recomenda
-nos maior atenc;;ao ao modelo de desenvolvimento local no contexto global de 
cada Estado-membro, da Uniao Europeia e do processo da globalizac;;ao. Assis
timos, a uma ideia de estado promotor dos direitos e necessidades basicas dos 
cidadaos (direitos constitucionais) e a urn processo de regulac;;ao que este assume 
corn a sociedade civil atraves da acc;;ao social local, como forma de proximidade 
do cidadao. 

Parcerias/ Re des Sociais 

"0 trabalho em parceria pode, neste contexto, ser urn processo criativo con
tribuindo para novas praticas democraticas. A participac;;ao e autonomia sao es
senciais, mas nao chegam como valores: a participac;;ao democratica, o respeito 
mutuo e a responsabilidade individual devem ter real expressao ao nivellocal. 
( ... ), Uma parceria locale uma rede de relac;;6es e de solidariedades ao nivel de 
urn territ6rio espedfico permitindo a criac;;ao de outras dinamicas de intervenc;;ao 
e a convergencia de esforc;;os e de objectivos corn uma diversidade de parceiros 
para a correcc;;ao de determinado problema, atraves de soluc;;6es aceites por to
dos" . (Serafim, 2001:102). 

0 modelo ecol6gico, sustentado na perspectiva da interacc;;ao entre o ho-
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mem e o meio social, definindo urn continua intercambio adaptativo do ciclo de 
vida. Caracteriza-se essencialmente corn problemas do meio ambiente, desenvol
vendo nas pessoas, nas comunidades uma co-responsabiliza<;:ao na melhoria do 
ambiente social e quotidiano. A observa<;:ao constitui-se neste modelo como uma 
ferramenta essencial. 

Os modelos comunicacionais, no debate contemporanea sobre o Servi<;:o So
cial identificam-se estes modelos como fundamento da ac<;:ao social, assumindo 
maiores pertinencias as dimens6es interaccionistas, fenomenol6gicas e herme
neuticas. Estes modelos estabelecem elementos importantes na compreensao da 
complexidade da conduta humana, atraves da rela<;:ao e da rela<;:ao interpessoal, 
verificamos atraves da integra<;:ao do sujeito no meio, da subjectividade da ac<;:ao, 
as vivencias e experiencias, dando muito relevo as quest6es relacionais. 

Os modelos de convergencia, estes constituem-se como urn desafio a sua 
consolida<;:ao no decurso do seculo XXI, segundo Restrepo (2003:82), "El cons
truccionismo, la Cibernetica de segunda orden y teorias como las del casos y la 
complejidad los nutren y orientan." Isto e, sao modelos que suportam a interven
<;:ao do assistente social nos prindpios da diversidade e do respeito pelas diferen
<;:as. Prop6e ac<;:6es plurais e humanistas, sustentadas em prindpios de responsa
bilidade social, eticos, de eficiencia e eficacia e na qualidade de servi<;:o prestada 
ao cidadao. Inscrevem na sua ac<;:ao os conceitos de concerta<;:ao, concilia<;:ao, har
moniza<;:ao, coesao, direito a informa<;:ao e trabalho em rede, como parametros 
essenciais para estabelecer urn equilfbrio entre competitividade e qualidade de 
vida dos cidadaos e das comunidades. 

0 modelo de redes sociais, e potenciador de novas formas de compreender 
e ler a sociedade, bem como implica uma nova pratica profissional na medida 
em que obriga este a mudar o seu papel de responsavel pela gestao dos proble
mas das pessoas ou da familia a ser coordenador e gestor dos recursos sociais de 
apoio e ajuda a pessoa e ou familia em necessidade deixando a esta a responsabi
lidade individual do seu problema. 

A interven<;:ao em rede ganha pertinencia na sociedade contemporanea 
como modelo alternativo na pratica do assistente social ao nfvel das respostas 
aos problemas e necessidades das pessoas, num quadro de globaliza<;:ao. (Jurgen 
Nowak, Rosario Serafim, Dulce Sim6es, Ferreira, Marilia Andrade). 

Segundo Nowak2
, "A globaliza<;:ao econ6mica de mercados e produtos ( ... ). 

A globaliza<;:ao informatica corn a utiliza<;:ao do telefone m6vel, fax, televisao por 
sah~lite e internet. A globaliza<;:ao financeira ea unidade de urn mercado finan
ceiro mundial. A globaliza<;:ao ecol6gica como urn facto de que o tema e na uni
dade. A globaliza<;:ao cultural( .. . ), (a "holly-Woodija<;:ao "e "McDonaldija<;:ao do 
mundo)." (Nowak, 2001:155). Segundo o autor podemos identificar na sociedade 
contemporanea tres tipos de redes, ou sejam: 

2 Capitulo 6 - 0 trabalho Social de Rede. A A plicar;ao das Redes Sociais no Trabalho 
SWocial. (pp 149 -184) in "100 anos de Servir;o Social". Ed. Quarteto. Coimbra.2001 
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- As redes sociais primarias ou micro-sociais, centrada na vida quotidiana 
dos elementos que constituem o agregado familiar e o meio social envolvente 
(membros da familia, vizinhos, amigos, ... )." 

- As redes sociais secundarias ou macro-sociais, definidas como o conjunto 
de servi<;:os, recursos e servi<;:os sociais comunitarios que interagem corn o cida
dao na resolu<;:ao dos problemas sociais em quest?o. 

-As redes sociais terciarias que integram os grupos de auto-ajuda, os servi
<;:os especializados de apoio ao cidadao no tratamento dos compromissos entre o 
cidadao eo Estado e os servi<;:os sociais (publicos e Privados). 

As redes sociais implicam tres niveis de actores numa mudan<;:a social e or
ganizativa dos servi<;:os sociais: o nivel individual (participa<;:ao), o nivel de grupo 
(responsabilidade social) eo nivel institucional (democratiza<;:ao). 

A tecnica de analise de redes sociais urn instrumento util para analisar as 
fragilidades ou potencialidades num plano de interven<;:ao social, apresentar su
gest6es de melhoria durante as fases de desenvolvimento da ac<;:ao, identificar 
riscos e prevenir situa<;:6es que coloquem em risco o bem - estar e os direitos de 
cidadania dos sujeitos de aten<;:ao. Esta tecnica pode ser aplicada atraves da base 
informatica UNICET. 

Programas de natureza intergeracional 

Os programas sao vistos aqui como instrumentos na 6ptica de promo<;:ao 
das praticas intergeracionais porque eles sao mais respostas ou medidas de ope
racionaliza<;:ao de politica social. 

Como refere Esping-Andersen (1999), introduziu na sua obra o conceito 
de "desfamiliariza<;:ao", caracterizado sobre o papel da familia e, do papel da 
mulher na provisao do bem-estar, e em que medida as familias absorvem riscos 
sociais. "Por nivel ou grau de desfamiliariza<;:ao, Esping-Andersen entende o ni
vel ou grau de redu<;:ao em que os cidadaos se encontram na sua dependencia 
relativamente aos cuidados da familia em termos de provisao de bem-estar. Esta 
desfamiliariza<;:ao pode ser conseguida fazendo transitar esses cuidados familia
res para o mercado (comprando servi<;:os ate ai prestados pela familia) ou para 
as institui<;:6es do Estado-Providencia (pelo fornecimento de servi<;:os publicos de 
provisao de bem-estar) ". (Pereirinha, 2008:89). 

Numa sociedade em que assistimos a mudan<;:as nos modelos familiares le
vando a diminui<;:ao dos contactos intergeracionais intrafamiliares, os programas 
intergeracionais podem refor<;:ar a rela<;:ao entre pessoas de diferentes idades. 

0 planeamento deste tipo de programas intergeracionais deve implicar que 
todas as pessoas abrangidas pelo programa devem intervir na sua elabora<;:ao, 
que o compreendam, e que reconhe<;:a a participa<;:ao no programa da gera<;:ao 
intermedia como facilitadora para a continuidade do mesmo. Urn programa que 
tenha urn impacto positivo para alem das gera<;:6es participantes que deve privi-
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legiar a melhoria da qualidade de vida das diferentes gera<;6es. Este tipo de pro
gramas, proporcionam urn meio de transmissao da cultura e tradi<;6es as novas 
gera<;6es. Mas estes programas propiciam ainda: 

- Descoberta de novas realidades e experiencias de vida; Auto-estima; Mo
tiva<;ao; Maior Tolerancia; Partilha de conhecimentos; Promover comunidades 
mais inclusivas; Melhorar o capital social atraves da promo<;ao de redes sociais e 
sistemas de apoio comunit<irio, transmissao de valores, intercambio de experien
cias, e aquisi<;ao de estilos de vida saudavel. 

0 impacto destes programas intergeracionais consiste no aumento de opor
tunidades que os seniores tern de envelhecer de modo activo porque sao objecto 
e sujeitos activos de solidariedade intergeracional. 

Avalia~ao participativa 

Os programas e actividades intergeracionais devem ser monitorizadas, de
vendo implicar uma avalia<;ao participativa que possibilite ao profissional fazer 
uma boa observa<;ao participante e a recolha de informa<;ao necessaria que per
mita verificar o cumprimento dos objectives. Neste ambito as praticas sociais ao 
nfvel dos seus profissionais e das suas institui<;6es, prop6e: 

- Escutar e observar os participantes: o seu estilo de participa<;ao, a sua im
plica<;ao, o grau de interac<;ao entre as diferentes gera<;6es em presen<;a, e os te
mas que mais interesse tern para os participantes. 

Podemos aplicar distintos metodos e tipos de avalia<;ao que podem ser apli
cados a programas e actividades intergeracionais: avalia<;ao de monitoriza<;ao, de 
objectives, impactos e participativa. , 

A que elegi para vos £alar hoje foi a avalia<;ao participativa. Este tipo de 
avalia<;ao ganha impacto ao nfvel da avalia<;ao: Institucional e Programas Sociais. 

A avalia<;ao participativa consiste na partilha corn os agentes e participantes 
envolvidos, permitindo para alem de uma avalia<;ao, uma apropria<;ao reflexiva 
entre os diferentes actores da ac<;ao polftica e do programa. Envolvimento e par
ticipa<;ao dos proponentes, gestores, executores e sujeitos no proprio processo 
avaliativo. 

E urn tipo de avalia<;ao que procura ser capaz de apreender o pluralismo 
social e perseguir corn novas abordagens metodol6gicas. Tern por natureza: 

Incorporar os sujeitos na avalia<;ao: 
- Coloca no debate a diversidade de opini6es, valores, exerdcios, expectati

vas e representa<;6es que se tern da ac<;ao dos programas sociais. 
- Junta: gestores, comunidade e especialistas. 
- Para alem de medir os objectives atingidos preocupa-se corn a capacidade 

das respostas do programa as necessidades do grupo-alvo. 
A avalia<;ao participativa utiliza como instrumentos: 
• Defini<;ao de indicadores, 
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• Aplica<;ao de questionarios, 
• Entrevistas, 
• Observa<;ao participante, 
• Escalas 
Neste tipo de avalia<;ao podemos destacar as seguintes potencialidades: 
• Desencadeia urn processo de aprendizagem social, 
• Socializa e acrescenta novas informa<;6es e novos conhecimentos em mui

tos casos segmentados, 
• Avalia resultados e impactos na altera<;ao da qualidade de vida dos sujei

tos participantes e das comunidades. 
De seguida apresentamos 6 prindpios metodol6gicos: 
1 - Autenticidade e compromisso: o especialista contribui corn o seu saber 

na area de avalia<;ao, 
2- Antidogmatismo: consiste em nao aplicar de forma rigida algumas ideias 

preestabelecidas ou prindpios ideol6gicos, 
3 - Restitui<;ao sistematica: consiste no retorno de informa<;ao aos grupos de 

base, de forma organizada e sistematica. 
4 - Feedback aos especialistas: diferencia<;ao de papeis entre executores e 

especialistas. Gera articula<;ao te6rica e pratica facilitadora de uma visao 
integrada de todo o conhecimento. 

5 - Ritmo e equilibrio de ac<;ao-reflexao: as bases registam a informa<;ao e 
sistematizam-na. A informa<;ao e processada para urn nivel geral de refle
xao e daqui passa de novo as bases de uma forma mais objectiva. 

6 - Ciencia e tecnicas: em qualquer situa<;ao podemos realizar uma tarefa 
cientifica corn o uso de recursos locais. 

Outro aspecto a assinalar e o uso da metodologia qualitativa, fundamental 
para descobrir 0 sentido e 0 significado que os participantes atribuem a interac
<;ao promovida entre diferentes gera<;6es. Uma tecnica muito utilizada e a Entre
vista individual e ou grupal, outra e os registos diarios e os relat6rios sociais, que 
facilitam a sistematiza<;ao, o pensamento ea reflexao. 

Concluo esta comunica<;ao corn urn apelo a reflexao de todos os actores e 
sujeitos de ac<;ao, necessaria a mudan<;a de mentalidades, modelo de gestao e 
qualifica<;ao das praticas sociais sustentadas em valores e direitos humanos ade
quados ao modelo social da sociedade contemporanea. 
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