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(sete) ideias geradoras 
 

 Sentido inaugural 

 Programa Doutoral 

 

 

 Investigação e conhecimento 

 Formação e desenvolvimento 

 Ciclos de vida e dinâmicas identitárias 

 Envelhecimento e modelizações culturais 

 Informação, conhecimento e  sabedoria 

 Consciência, inovação e mudança 

 

 
 

 

 

 

 

 



O sentido 

inaugural 

Dizem-me às 

vezes vem por 

aqui… 
José Régio 

Os mares são sempre novos  

para quem os navega pela 

primeira vez… 

Caminhante não 

há caminho… 
A. Machado 

A experiência de privilégio 
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Programa 

Doutoral 

Investigação Projecto de 

Doutoramento 

Oportunidade de 

Desenvolvimento Humano  
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Dos fundamentos 

 

“A organização destes cursos, ora de pendor mais social, ora de saúde (…) 

baseada na compreensão global do processo de envelhecimento 

humano, visa integrar os aspectos centrais já referidos, deixando em 

aberto opções diversificadas, talhadas à medida dos interesses dos 

estudantes. A nossa opção é consentânea com esta tendência, assumindo o 

pendor de investigação deste ciclo de estudos e partindo do princípio de 

que os estudantes visam aprofundar áreas do conhecimento gerontológico 

e geriátrico”. 

 

 Programa Doutoral  UA/UP, p. 22 

Programa  

Doutoral 
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Dos objectivos 

 

• Reconhecer os aspectos morais e éticos inerentes à actividade 

científica e profissional orientados pela integridade intelectual 

e pelos códigos de conduta profissional; 

 

• Desenvolver e usar de modo organizado o raciocínio abstracto 

e sistémico na concretização de tarefas intelectuais, incluindo a 

resolução de problemas do conhecimento científico em geral e 

do conhecimento em Gerontologia e Geriatria em particular; 

 

• Desenvolver, de forma autónoma, investigação inovadora que 

contribua para a construção do conhecimento em Gerontologia 

e Geriatria. 

 

 Proposta de criação do Programa Doutoral UA/UP, p.20 

Projecto de 

investigação 
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Investigação e 
Conhecimento 

•  “ busca atenta” 
ou  “acto de 
investigar, de 
inquirir, de 
pesquisar” … 

 

 
acto de investigar “seguir os 

vestígios de , procurar, indagar, 
inquirir, descobrir, achar”   

D.L.P.                          

Investigar é situar-se na endline  do conhecido e enfrentar o 

desafio de arriscar o novo, a possibilidade, a hipótese, o 

desconhecido, empurrando para a frente uma linha de horizonte 

conceptual que, assim, sobre si mesma se desdobra .                                                                    
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Perspectiva tecnicista /lógica instrumental, simplista , disjuntiva, 

redutora da complexidade e acrítica. 
 

Perspectiva reflexiva /lógica  crítica , sistémica , integradora da 

diversidade (de referências, concepções, possibilidades, 

alternativas, fontes e metodologias ) e aberta à emergência e à 

incerteza. 

 

Sem alternativa não há 

liberdade … 

 

Teresa Ambrósio 

 

Paradimas de 

investigação nas 

Ciências Sociais e 

Humanas 
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 A investigação, se percebida como construção e produção de 

conhecimento  é um processo que ocorre nas fronteiras do 

saber/não saber, seja este considerado ao nível individual ou 

colectivo e tem uma função socialmente transformadora.                                                                                     

 saber de fronteira 

 
Dimensão transformadora 
/perspectiva  social 
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Formação e 
Desenvolvimento 

Ampliação dos 

quadros 

conceptuais de 

referência 

Aprofundamento  

dos níveis de 

consciência 

(pessoal, social e 

planetária) 

Construção de 

conhecimento público 

e pessoal 

Ampliação do exercício reflexivo, pessoal e crítico que 

acompanha, sustenta e regula todo o processo investigativo 
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 Consciência de Si (identidade) 

 

 inscrição num Espaço (visão planetária) 

 pertença a um Tempo (qual a medida?) 

 consciência do Outro (alteridade e 

cidadania) 

 relação com o Objecto  (prioridades e 

opções) 

 equilíbrio afectivo  (paz e bem-estar) 

                              

 um sentido para a vida   

O que significa 

formar-se ???? 
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 Pessoalidade 

 Consciencialização 

 (Auto)implicação 

  Efeito multiplicador da 

diversidade  

 Contextualização 

 Inacabamento 

 Continuidade da formação 

 

Produção de conhecimento / 

produção de Si 

Princípios de 

Formação/investigação 
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Ciclos de vida e 

dinâmicas 

identitárias 

Contributos 

da História ? 

Contributos da 

Psicologia? 

Contributos 

da 

Antropologia

? Contributos 

da 

Pedagogia? 

O envelhecer como objecto de 

investigação multi-referencial 

Contributos 

da 

Filosofia? 
Contributos 

da Sociologia  

13 



Envelhecimento  e 
modelizações 

culturais 

Estudos de 

prospectiva? 

Envelhecimento e 

estilos de vida ? Quando se inicia o 

processo de 

envelhecimento? 

Campos  (possíveis) de investigação 

Representações 

sobre o 

envelhecer? 

Culturas, 

civilizações e 

sociedades 

organizadas? 

14 



Modelizações 

culturais 

Modelo cultura  ocidental 

Modelo  tribo Marajoara  
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http://www.google.pt/search?q=Cer%C3%A2mica+Marajoara&hl=pt-PT&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bSNSUOfyMoO0hAeKvoD4Dg&ved=0CCIQsAQ&biw=1024&bih=742


 
Informação, 

Conhecimento e  
Sabedoria 

O que falta ao conhecimento 

para ser sabedoria? 

T.S.Eliot 

O que falta à Informação 

para ser conhecimento? 

T.S.Eliot 

O uso social do conhecimento 

17 



Consciência 
crítica, inovação 

e mudança 

Direitos e 

deveres 

universais 

Compromisso 

ético 

Pensamento 

crítico 

Quadro de referência planetária /Intervenção  

contextualizada 
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Caminhos 

Onde está a estrela? 

Patrícia Proença 
Os tempos são 

três… 
S.to Agostinho 

Memória Imaginação 
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Novas culturas de 

investigação 

 A investigação como (re)construção do conhecimento pessoal no fluir constante 

das dinâmicas identitárias 

 O desenvolvimento da competência reflexiva de nível metacognitivo, que permite 

aceder ao conhecimento de Si como sujeito co-construtor (e produtor) de 

conhecimento e como ser de cultura. 

 Consciencialização crítica quanto aos contributos da Cultura, da Ciência e da 

Tecnologia na sua relação com o uso social que deles se faz e com as visões de mundo 

que fundamentam a acção investigativa. 

 Discussão crítica das grandes questões e desafios das sociedades contemporâneas e das 

concepções de desenvolvimento humano subjacentes aos diferentes paradigmas 

formativos e investigativos. 

 Caracterização e conhecimento dos fundamentos  e das teorias de desenvolvimento 

(pessoal e social) no quadro da diversidade identitária, cultural, social e civilizacional, 

promovendo uma visão multifacetada, crítica e participativa da investigação. 
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 Modelizações sistémicas mais complexas dos objectos de estudo 

 

 

Compromisso ético com o devir da humanidade  
(uma cultura de solidariedade, justiça e equidade social  

no acesso e no uso do conhecimento emergente) 

 

 

Ética e 

Cidadania 
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idalia@ua.pt 

obrigada 
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 Investigação em rede (co-operação científica) 

 

 

 
 

Novos saberes básicos dos cidadãos no século 

XXI, novos desafios à formação de professores 

Contributos da investigação científica em rede 
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Na passagem  do “ser solitário” ao “ser solidário” 

(Sá-Chaves e Amaral, 2001) 

Investigar em rede 

25 



Da matriz organizacional 

REDE 

 Mestrado  Doutoramento Pós-Doutoramento 

 Paiva, B. 

. 

 Machado, C. 

 Madanelo, O. 

 Sanches, A. 

 Silva, A.F. 

 Silveira, L.* 

Tomás, C. 

  Araújo, E. 

 Azevedo, N. 

 Prado, G. 

 Sadalla, A. 

 

REDE 
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 Conceptualização integrada dos estudos 

 

 Perspectivas de matriz sócioconstrutivista, reflexiva e ecológica 

 

 Visão globalizada das questões de investigação 

 

 

Eixos estruturantes da matriz 

conceptual 
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28 
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 Constrangimentos  

Novas culturas investigativas  

 

 Investigação de “banda estreita” 

Modelizações simplistas dos objectos de estudo 

Constrangimentos temporais no desenvolvimento dos projectos 

Acumulação de tarefas e de responsabilidades 

Perspectivas de matriz economicista 

 Impacto reduzido dos estudos 

 
 

 

O envelhecer como objecto de investigação 
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 Desafios 

 
 Formação dos investigadores   

 Conceptualização ampliada dos quadros de referência dos 

projectos de estudo  

  Modelizações sistémicas dos estudos empíricos 

 Perspectivas transdisciplinares na concepção e análise da 

informação 

 Validação do conhecimento emergente 

 Condições de sustentabilidade  e reconhecimento da própria 

actividade investigativa (ao nível da decisão pessoal, 

institucional e macro-política) 

 

 

                                                                                   

Novas culturas investigativas  
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Onde está a estrela? 
 

 
                                                                                           
 Não sei por onde vou… 
Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, 
Ninguém me peça definições! 
Ninguém me diga: "vem por aqui"! 
A minha vida é um vendaval que se soltou, 
É uma onda que se alevantou, 
É um átomo a mais que se animou... 
Não sei por onde vou, 
Não sei para onde vou 
Sei que não vou por aí! 
 
                                                    José Régio  
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 Dimensão  cultural /perspectiva sócio-histórica 
 
 O acto de investigar inscreve-se numa cultura e nas 

representações que, dela (e nela), se constroem, modelizando 

o conhecimento que, através da investigação, se reelabora. 

 

 

Abordagens metodológicas próprias, que visem potenciar este  

efeito multiplicador do diverso, trazendo à visão singular de cada investigador  

o efeito de espelhamento multifacetado,  

provindo das visões, também únicas, de cada Outro. 

Novas culturas investigativas  
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Dimensão formativa /perspectiva  de  reelaboração identitária 
 
 A investigação como (re)construção do conhecimento 

pessoal no fluir constante das dinâmicas identitárias 

       O conhecimento emergente na investigação pode influenciar    

não apenas os campos e os contextos culturais e sociais de onde provém, 

mas também os quadros pessoais de referência  num processo 

 de transformabilidade e desenvolvimento pessoal  

Novas culturas investigativas  
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Novas culturas investigativas  

 

Modelização do Projecto de investigação/ implicações 

1. Desenvolvimento de um quadro de referenciação teórica 

aberto e crítico através de um processo de inventariação 

de fontes múltiplas, que possam sustentar  o projecto 

individual de investigação  

 

  quer ao nível da identificação de problemáticas social e 

pessoalmente pertinentes 

 quer ainda no aprofundamento do desenho conceptual e 

configuração metodológica de cada estudo. 
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Novas culturas investigativas / contributos 

 

 

 

 

 

2. O desenvolvimento da competência reflexiva de 

nível metacognitivo, que permite aceder ao 

conhecimento de Si como sujeito co-construtor (e 

produtor) de conhecimento e como ser de cultura. 
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Novas culturas investigativas / contributos 

 

 

 

 

 

3. A reflexão acerca da complexidade das grandes 

questões que se cruzam no pensamento 

contemporâneo e dos modos como a formação, a 

investigação científica e o desenvolvimento humano 

nelas se inscrevem. 
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Novas culturas investigativas / contributos 

 

 

 

 

 

4. Compreensão do papel da Cultura, da Educação e 

da Ciência na configuração,fundamentação e 

implementação de novas estratégias de formação e 

de investigação, socialmente legitimáveis no quadro 

dos valores e dos direitos universais e das 

especificidades locais. 
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Novas culturas investigativas / contributos 

 

 

 

 

 

5. Consciencialização crítica quanto aos contributos 

da Cultura, da Ciência e da Tecnologia na sua 

relação com o uso social que deles se faz e com 

as visões de mundo que fundamentam a acção 

investigativa. 
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Novas culturas investigativas / contributos 

 

 

 

 

 

 

6. Compreensão do papel e da importância do 

conhecimento científico de especialidade no 

quadro de abordagens mais integradoras e 

complexas e, consequentemente, na determinação 

de imagens identitárias próprias sem, no entanto, 

perderem a sua vinculação histórica, cultural e 

cientificamente situada. 
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Novas culturas investigativas / contributos 

 

Aprofundar a formação dos investigadores 

 

 

 

 

1. Discussão crítica das grandes questões e desafios das 

sociedades contemporâneas e das concepções de 

desenvolvimento humano subjacentes aos diferentes 

paradigmas formativos e investigativos. 

 

2.  Caracterização e conhecimento dos fundamentos  e das 

teorias de desenvolvimento (pessoal e social) no quadro da 

diversidade identitária, cultural, social e civilizacional, 

promovendo uma visão multifacetada, crítica e participativa 

da investigação. 
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Das competências 

 

• Ter a capacidade de conceber, projectar, adaptar e realizar 

investigação científica respeitando as exigências impostas pelos 

padrões de qualidade e integridade académicas. 

 

• Analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e 

complexas. 

 

• Comunicar com os seus pares, restante comunidade académica e 

sociedade em geral no âmbito da sua área de especialização. 

 

• Realizar um conjunto significativo de trabalhos de investigação 

original, que contribua para o alargamento das fronteiras do 

conhecimento e que mereçam a divulgação nacional e 

internacional em publicações com comité de selecção. 

• Promover em contexto académico e/ou profissional o progresso 

social, cultural e o envelhecimento activo. 

Programa Doutoral /  

projecto de investigação 
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