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A Escola tem como pressuposto básico, na construção e desenvolvimento de todo o 

processo educativo, a abertura à comunidade envolvente, concretizada na cooperação 

com as Organizações de Saúde e no estabelecimento de protocolos de cooperação Inter 

Organizacional. Nesta linha de pensamento, fruto de um caminho desenvolvido há 

alguns anos com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, surgiu a necessidade de 

desenvolvermos em parceria o presente projeto de investigação, cuja área temática se 

enquadra na problemática da pessoa idosa institucionalizada.  

Emergiu de uma reflexão conjunta sobre o contexto da institucionalização, procurando 

perceber como a pessoa idosa e família a vivenciam. 

O nosso quadro conceptual e o desenvolvimento de estudos de investigação no âmbito 

da gerontologia remetem-nos para a compreensão de comportamentos, atitudes ou 

preconceitos por parte dos familiares e/ou cuidadores da pessoa idosa.  

Como objetivos definimos: Compreender a perceção das pessoas idosas e família sobre 

o envolvimento daquela no contexto de institucionalização; Implementar estratégias 

promotoras do envolvimento da pessoa idosa/família, avaliando simultaneamente os 

processos de mudança. 

Procurámos um desenho de investigação assente numa atitude de questionamento, que 

permitisse ensaiar novas práticas num contexto real; o método de investigação-ação 

revelou-se como o mais adequado, pois permite “melhorar a prática e estudar 

sistematicamente os efeitos da ação desenvolvida” , revelando-se assim uma forma 

insubstituível de acesso à compreensão dos problemas e à produção de saberes sobre 

práticas inovadoras. Consideramos que o desenvolvimento deste projeto se pode 

traduzir numa resposta a um problema social, modificável pela instauração de novas 

práticas. 
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