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DIAGNÓSTICO SOCIAL, APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA, E APOIO A CIDADÃOS 

INVISUAIS: UM ESTUDO DE CASO NUMA ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO DE BRAGA 

 

RESUMO 

O estudo que aqui apresentamos desenvolveu-se sob o tema da problemática do apoio, 

acompanhamento e inclusão social de pessoas portadoras de deficiência visual, através da 

realização de um diagnóstico social qualitativo. A nossa decisão surge da necessidade da existir 

de um estudo que desse a conhecer a realidade vivida pelos cidadãos portadores de deficiência 

visual no seu contexto real de vida através da sua voz. Deste modo, através do diagnóstico social 

qualitativo, pretendemos mostrar as dificuldades que esta população tem de enfrentar, inerentes 

à sua condição de invisual, e os problemas que são impostos por uma sociedade que ainda se 

rege por pressupostos estigmatizantes. Pretendemos ainda, que este documento se torne uma 

ferramenta importante para a efetivação das orientações políticas, éticas e normativas, de 

intervenção social, de promoção da inclusão e igualdade de oportunidades, que defenda os 

valores democráticos e que permita que estes cidadãos vivam a cidadania plena. O 

desenvolvimento deste estudo surge no âmbito do segundo ano curricular do Mestrado em 

Educação, área de especialização em Formação, Trabalho e Recursos Humanos. E para que nos 

fosse possível a sua concretização, tivemos como contexto empírico a Associação Farol, onde 

toda a ação se desenrolou. O nosso estágio desenvolveu-se em duas dimensões relacionadas 

entre si (a dimensão da intervenção e a dimensão do diagnóstico social qualitativo). Na 

dimensão da intervenção participamos ativamente nas atividades da instituição que contribuíram 

para a consolidação dos conhecimentos e competências no campo da formação, trabalho e 

recursos humanos, reforçando, também as qualificações académicas para resposta às 

exigências do mercado de trabalho. Através da dimensão do diagnóstico social qualitativo, ao 

delinearmos um conjunto de intervenções e ao deixarmos um conjunto de medidas de 

intervenção que poderão ser adotadas, contribuímos para a inclusão social de cidadãos com 

deficiência visual e para a melhoria das práticas profissionais.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico Social Qualitativo, Deficiência Visual, Estigma, Aprendizagem ao 

Longo da Vida 
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SOCIAL DIAGNOSIS, LIFELONG LEARNING, AND SUPPORT FOR BLIND CITIZENS: A 

CASE STUDY IN A ASSOCIATION OF THE DISTRICT OF BRAGA 

 

 

ABSTRAT  

 

The study presented here was developed under the theme of the issue of support, 

monitoring and social inclusion of people with visual disabilities, by conducting a qualitative social 

diagnosis. Our decision arises from the need to have a study that would be able to show the 

reality experienced by citizens with visual impairments in their real life context through their 

voices. Thus, through qualitative social diagnosis, we intend to show the difficulties that this 

population has to face, inherent to their status as blind, and the problems that are imposed by a 

society still governed by stigmatizing assumptions. Further, we intend that this document 

becomes an important tool for the realization of political, ethical and normative orientations, 

social intervention, of inclusion promotion and equality of opportunity, that defends democratic 

values and that allows these citizens to live the full citizenship. This study development appears 

in the second year of the Master of Education, specialization area in Education, Labor and 

Human Resources. To be possible for us achieve it, we had as empirical context the Associação 

Farol, where all the action took place. Our internship was developed in two dimensions related to 

each other (the intervention dimension and the social dimension of qualitative diagnosis). The 

dimension of intervention we actively participate in the activities of the institution that contributed 

to the knowledge and skills consolidation in the field of formation, labor and human resources, 

enhancing also the academic qualifications to meet the demands of the labor market. Through 

the dimension of qualitative social diagnosis, delineating a set of interventions and leaving a set 

of intervention measures that can be adopted, we contribute to the social inclusion of people with 

visual impairment and the improvement of professional practices. 

 

 

KEYWORDS: Qualitative Social Diagnosis, Visual Impairment, Stigma, Lifelong Learning 
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INTRODUÇÃO 

A intervenção/investigação que apresentamos desenvolveu-se sob o tema da 

problemática do apoio, acompanhamento e inclusão social de pessoas portadoras de deficiência 

visual, através da realização de um diagnóstico social qualitativo. A decisão, de enveredarmos 

por este tema, surge da verificação da necessidade de realizar um estudo que desse a conhecer 

a realidade vivida por cidadãos portadores de deficiência visual, no seu contexto real de vida 

através da sua voz. Deste modo, através do diagnóstico social qualitativo, pretendemos 

evidênciar as dificuldades que esta população tem de enfrentar, inerentes à sua condição de 

invisual, e também os problemas que são impostos por uma sociedade que ainda se rege por 

pressupostos estigmatizantes. Ambicionamos, também, que este documento seja uma 

ferramenta importante na efetivação das orientações políticas, éticas e normativas, de 

intervenção social, de promoção da inclusão e igualdade de oportunidades, que defenda os 

valores democráticos e que permita que estes cidadãos vivam a cidadania plena. 

Este nosso estudo surge no âmbito do segundo ano curricular do Mestrado em 

Educação, área de especialização em Formação, Trabalho e Recursos Humanos. Neste relatório, 

expressamos o percurso de trabalho desenvolvido tendo em conta duas dimensões interligadas 

entre si: a dimensão de intervenção (estágio) e a dimensão de investigação (diagnóstico social 

qualitativo), aliando assim, a componente teórica à componente prática e vice-versa. 

O contexto empírico de realização de estágio foi a Instituição Particular de Solidariedade 

Social, Associação Farol. A escolha de um contexto relacionado com a ação social surgiu pelo 

conhecimento da inexistência de um departamento ou pessoa com qualificações na área da 

formação, trabalho e recursos humanos, neste tipo de organizações. Neste sentido, com a nossa 

intervenção na Associação Farol, pretendíamos desenvolver e consolidar os conhecimentos e 

competências pessoais no campo da formação e gestão de recursos humanos; reforçar as 

qualificações académicas para dar resposta às exigências do mercado de trabalho; apoiar a 

intervenção social da instituição de estágio; contribuir para a inclusão social de cidadãos com 

deficiência visual e apoiar a formação profissional dos recursos humanos da Associação. Com a 

nossa investigação e através do diagnóstico social qualitativo pretendíamos ficar a conhecer as 

condições de vida e os problemas de adaptação dos utentes invisuais e recolher e analisar dados 

relativos às metodologias de intervenção e apoio da Associação Farol junto dos utentes invisuais 

e respetivas famílias, os problemas enfrentados no terreno, e as medidas tomadas para a sua 

superação. Para conseguirmos concretizar o que nos propusemos delineámos como principais 
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atividades a desenvolver, para a dimensão da investigação, a recolha de informação junto dos 

utentes, das suas famílias e da comunidade envolvente, através da aplicação de diferentes 

técnicas de recolha de dados. Na dimensão de intervenção definimos como principais atividades 

o apoio ao funcionamento quotidiano da associação e a intervenção junto dos utentes invisuais, 

das suas famílias e comunidades de inserção e atividades que promovessem a importância da 

formação e dos recursos humanos.  

Neste nosso estudo definimos como enquadramentos temáticos e conceptuais a reflexão 

sobre as políticas, ético/normativas: direitos, cidadania e exclusão social; a abordagem médica e 

psicológica da deficiência visual e, por fim, um enquadramento sociológico e educacional 

relacionado com a problemática em estudo. No que diz respeito às opções metodológicas, 

optamos pela concretização de um estudo de diagnóstico social de cariz qualitativo por estar 

conectada de modo mais imediato com o plano da intervenção e da ação, possibilitando a 

melhoria das políticas internas e das práticas existentes da Associação Farol.  

O presente relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: 

- No primeiro capítulo, ENQUADRAMENTOS TEÓRICOS E CONCETUAIS, refletimos sobre 

as políticas ético/normativas e os direitos e deveres consagrados à população portadora de 

deficiência e/ou incapacidades. Abordamos, também, as questões médicas e psicológicas 

aliadas à deficiência visual e clarificamos alguns conceitos associados a esta problemática. 

Fazemos, também, uma reflexão de cariz sociológico e educacional onde constatamos que ainda 

são muitos os processos de estigmatização e marginalização social, não obstante a sociedade 

ter ao seu dispor vários agentes ou instituições que podem contribuir para a mudança de 

mentalidades. 

- No segundo capítulo, DIAGNÓSTICO SOCIAL QUALITATIVO: PESQUISA EMPÍRICA, OPÇÕES 

METODOLÓGICAS E ANÁLISE DE DADOS, identificamos os objetivos que se pretendem atingir e as 

questões que procuramos responder com o diagnóstico social qualitativo. Apresentamos a 

fundamentação do paradigma de investigação, o método adotado e as diferentes técnicas de 

recolha e análise de dados. Apresentamos a descrição dos dados recolhidos através das 

diferentes técnicas, procedemos à sua análise e sugerimos um conjunto de medidas que a 

Associação Farol pode adotar. 

- No terceiro capítulo, COLABORAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL, realizamos uma 

reflexão sobre o nosso trabalho realizado na Associação Farol, sobre as dificuldades que 

enfrentamos e as aprendizagens e competências consolidadas. 
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- Por último, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, refletimos sobre todo o trabalho realizado. 

Deixamos algumas propostas de ações de formação que a Associação Farol pode promover e, 

por fim, propomos que se continuem a desenvolver estudos sobre a problemática da deficiência 

visual no campo da psicologia, da educação e da sociologia. 
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CAPITULO I – ENQUADRAMENTOS TEÓRICOS E CONCETUAIS 

 

1.1 Político, Ético/Normativo: direitos, cidadania e exclusão social  

Viver em sociedade significa que o individuo deve reger-se por um conjunto de regras, sejam 

estas morais, sociais ou políticas. O papel de cidadão confere-lhe um conjunto de direitos, mas 

também, a responsabilidade de cumprir com os seus deveres. O acesso à justiça, a bens e aos 

serviços é um direito que todo o cidadão possuiu, seja portador ou não de alguma incapacidade, aos 

“olhos” da lei são todos iguais.  

O conceito de igualdade suscita debate entre diversos autores, uma vez que existem diversas 

dúvidas e perspetivas diferentes acerca do mesmo. Em termos de justiça social este conceito leva a 

que surjam variadas questões acerca da existência ou não de igualdade, quer no acesso aos direitos, 

quer no respeito dos deveres bem como no tratamento igual de todos os seres humanos. 

Ao surgirem estas dúvidas sobre a existência ou não de igualdade para todos os seres 

humanos independentemente da sua condição física, psicologia, étnica ou religiosa, procuramos 

analisar e refletir sobre os valores políticos, éticos e normativos a todos os níveis (macro, meso e 

micro). Esta procura advém da necessidade de conhecer os valores que norteiam as entidades do 

terceiro setor social e os direitos e deveres que se encontram legislados para as pessoas portadoras de 

deficiência, uma vez que estamos a efetuar a nossa intervenção/investigação numa instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS) que presta os seus serviços no apoio a cidadãos invisuais e 

seus familiares.  

 

Orientações globais (universais) 

Ao refletirmos sobre os valores a nível macro o documento que é merecedor da nossa análise é 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem, como refere Sen (2009, p. 469): 

 

(…) em qualquer parte do mundo cada pessoa, independentemente da nacionalidade, 
residência, raça, classe, casta ou comunidade, tem um conjunto de direitos fundamentais 
que devem ser respeitados por todos os demais. 

 

Assim sendo, neste documento, são proclamados os “direitos fundamentais do homem, na 

dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres”1 com 

                                                 
1 Anexo 1 - Declaração Universal dos Direitos do Homem de 10 de dezembro de 1948  
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vista a defender condições de vida condignas e a liberdade de cada um. Se tivermos em conta a 

importância das práticas efetuadas pelo terceiro setor, nomeadamente a Associação Farol por 

pertencer a este, o artigo 1º desta declaração, diz-nos que “Todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os 

outros em espirito de fraternidade” (Idem, p. 489). Por norma, os indivíduos que usufruem dos 

serviços de instituições sociais são pessoas que estão de alguma forma em situação fragilizada, 

justificando-se desde logo, que os valores supracitados devam ser respeitados e vivenciados. Todavia o 

mesmo documento salienta, no seu artigo 29º no ponto 2, que o individuo pode usufruir dos direitos e 

das liberdades a que tem direito, porém “está sujeito às limitações estabelecidas pela lei com vista 

exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros” (Idem, 

p. 491). Estabelece assim uma das regras de convivência em sociedade, isto é, o respeito pelas leis de 

ordem pública bem como o respeito pelo bem-estar da sociedade democrática, que por vezes, por 

possuírem algum tipo de incapacidade, quer o sujeito portador, quer a sua família, não têm 

conhecimento dos seus deveres. Torna-se, assim, muito importante que as instituições que os apoiam 

lhes deem a conhecer tanto os seus direitos como os seus deveres, para que estes possam exercer o 

seu papel de cidadãos em pleno.  

 

Orientações da União Europeia 

Ao analisarmos as políticas definidas a nível Europeu, a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia2, tal como o documento analisado anteriormente, deparamo-nos diante de um reforço 

dos direitos, liberdades, princípios que assentam em valores comuns, como elo de união, entre os 

Povos Europeus. Considerando a nossa problemática em estudo (a deficiência visual) no artigo 21º no 

ponto 1 (Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 2010, p.8), desta carta, lembra o facto 

do respeito pela diferença ser um valor que toda a comunidade humana deve observar. Neste mesmo 

documento está, também, estabelecido outro valor que consideramos de extrema importância, tendo 

em conta o objeto do nosso estudo, valor este que está descrito no artigo 26º. Este artigo refere-se à 

integração das pessoas com deficiência dizendo que a “A União reconhece e respeita o direito das 

pessoas com deficiência a beneficiarem de medidas destinadas a assegurar a sua autonomia, a sua 

integração social e profissional e a sua participação na vida da comunidade, (Idem, Ibidem). Esta 

proclamação assegura que todo o individuo que possua algum tipo de incapacidade tenha asseguradas 

as condições necessárias ao exercício pleno da sua cidadania. Estas condições podem ser promovidas 

                                                 
2 Anexo 2 - Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia de 2010/C 83/02  
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através da definição de políticas de ação e apoio prestado pelas entidades do terceiro setor em prol 

destes cidadãos. No sentido de reforçar estes direitos o artigo 34º, desta carta, referente à segurança e 

assistência social, no seu 3º ponto apresenta-nos a seguinte determinação: 

 

A fim de lutar contra a exclusão social e a pobreza, a União reconhece e respeita o direito 
a uma assistência social e a uma ajuda à habitação destinadas a assegurar uma 
existência condigna a todos aqueles que não disponham de recursos suficientes, de 
acordo com o direito da União e com as legislações e práticas nacionais, (Idem, Ibidem). 

 

Este artigo vem reforçar a importância que as entidades do terceiro setor têm no 

desenvolvimento das suas práticas, visto que o desígnio destas é tentar colmatar as situações de 

pobreza providenciando as ajudas necessárias às pessoas com carências e ao mesmo tempo 

desenvolver ações que promovam a inclusão social e igualdade de oportunidades nas comunidades 

onde intervêm.  

Ainda a nível do espaço Europeu, não podemos deixar de analisar um documento que está 

inteiramente relacionado com a problemática da deficiência, em que a Comunidade Europeia emite, 

em 26 de novembro de 2009, uma decisão do conselho relativamente à Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Este documento provém do que foi pré-

estabelecido na “Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a promoção e proteção 

dos direitos das pessoas com deficiência na União Europeia”3 . O seu principal objetivo é “promover, 

proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por 

todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente” (Idem, p. 23). 

Abrange, assim, todas as pessoas com deficiência tendo estas “incapacidades duradouras físicas, 

mentais, intelectuais ou sensoriais, que em interacção com várias barreiras podem impedir a sua plena 

e efectiva participação na sociedade em condições de igualdade com os outros” (Idem, Ibidem). Como 

podemos observar é mais um documento que vem salvaguardar os valores éticos, morais e políticos, 

de nível universal e europeu, que pode e deve servir de ferramenta para nortear as práticas das 

instituições sociais ‘lutando’ para que todos os cidadãos usufruam dos seus direitos e cumpram os 

seus deveres. 

Um outro documento de âmbito europeu, que é merecedor da nossa análise, é o que teve a 

sua origem numa reunião do Conselho da União Europeia e dos representantes dos Governos dos 

Estados – Membros em 2010, ou seja, a Resolução sobre um novo quadro europeu para a 

                                                 
3 Anexo 3 - Decisão do Conselho da União Europeia, de 26 de novembro de 2009  
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deficiência4. Esta resolução parte de múltiplas análises políticas, de tratados, de documentos emitidos 

anteriormente e reuniões com os diversos Governos, que permitiram tirar conclusões proficientes, 

levando as devidas entidades a se congratularem com os progressos realizados. Mas o mais 

importante neste documento é o convite deixado à própria Comissão Europeia e aos Estados – 

Membros. Estes são convidados a darem continuidade à implementação e consolidação das 

orientações através da promoção, ratificação e aplicação no seu quadro político geral. A saber: a 

inclusão das questões da deficiência em todas as iniciativas da Estratégia Europa 2020; a promoção de 

uma educação inclusiva bem como os recursos humanos, com qualificação necessária, para darem 

resposta a todas as necessidades e a melhoria do sistema educativo com o objetivo de eliminar 

estereótipos; a realização e propagação das acessibilidades, tendo em conta o acesso aos transportes, 

aos serviços, às tecnologias, aos espaços, entre outras e assegurar o emprego e apoiar as iniciativas 

dos parceiros sociais. Neste documento podemos encontrar, também, um incentivo e reconhecimento 

do trabalho desenvolvido pelas diversas organizações e instituições representativas das pessoas 

portadoras de deficiência no esforço que fazem para garantir a igualdade no tratamento e nas 

oportunidades. As instituições de solidariedade social podem ver este documento como uma base 

sólida para definição da sua política organizacional, por este apresentar um conjunto de medidas 

orientadoras e conter referências de documentos legais sobre a problemática da deficiência, servindo 

assim, de guia para a melhoria das suas práticas sociais na continuação da defesa e promoção dos 

direitos dos cidadãos portadores de deficiência junto da sua comunidade envolvente. 

 

Orientações nacionais 

Voltando o nosso ‘olhar’ para um nível mais próximo (nível meso), passamos a analisar as 

políticas, as orientações éticas e normativas que existem a nível nacional. Neste sentido, o primeiro 

documento a ser observado é a Constituição da República pela importância que tem na decisão do 

povo português de defender a independência nacional e ser o documento que estabelece os princípios 

base da democracia, assegurando a preferência por um Estado de direito democrático, tendo em conta 

o respeito da vontade do povo português, com vista à construção de um país mais livre, mais justo e 

mais fraterno5. Apesar da importância que a Constituição da República Portuguesa tem para todo o 

povo português e por todos os direitos e deveres consagrados nela, para a nossa reflexão o que para 

nós é relevante é o que está direcionado para a nossa problemática em estudo. Neste sentido, o artigo 

                                                 
4 Anexo 4 - Resolução do Conselho da União Europeia e dos Representantes dos Governos dos Estados- -Membros, reunidos no Conselho, 

sobre um novo quadro europeu para a deficiência 
5 Anexo 5 – Lei Constitucional n.º 1/2005. Diário da República I Serie – A, N.º 155 de 12 de Agosto de 2005 
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que evidenciamos é o artigo 71º, que é exclusivamente endereçado aos cidadãos portadores de 

deficiência. Este artigo, no ponto 1, menciona que estes cidadãos fruem dos direitos e estão sujeitos 

aos deveres, tal como os restantes cidadãos, com salvaguarda do exercício ou cumprimento daqueles 

para os quais não tenham capacidade. Para além desta salvaguarda no mesmo artigo, no seu ponto 2, 

refere que: 

 

O estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, 
reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas 
famílias, a desenvolver uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de 
respeito e solidariedade para com eles e a assumir o encargo de efetiva realização dos 
direitos e deveres dos pais ou tutores.6 
 

De acordo com o definido neste documento, encontram-se ao dispor de todos os cidadãos 

portadores de deficiência, entidades empresariais e instituições sociais, um leque abrangente de 

legislação, que pretende proteger e proporcionar a aplicabilidade de um conjunto de garantias para que 

estes possam usufruir dos seus direitos como todos os cidadãos. Existe legislação referente à definição 

de acessibilidade em espaços públicos e privados, o acesso a um currículo educacional apropriado 

para pessoas com necessidades especiais, o acesso às tecnologias, acesso a apoios sociais, e entre 

outras. 

Para além de toda a legislação de proteção e garantias de direitos da população portadora de 

deficiência, o XVII Governo Constitucional emitiu o 1º Plano de Ação para a Integração das Pessoas 

com Deficiência ou Incapacidades para o triénio 2006 a 20097. Neste plano estão definidas um 

conjunto de políticas de intervenção, a fim de proporcionar ferramentas para todas as organizações do 

terceiro setor, que desenvolvam o seu trabalho direcionado para a promoção da autonomia, 

reabilitação e inclusão deste público. 

Ao analisar, mais especificamente, as orientações político-legais dirigidas ao terceiro setor, 

designadamente para aquelas que cumprem a sua ação no apoio de pessoas portadoras de 

deficiência, o Instituto da Segurança Social coloca ao dispor das mesmas, legislação e diretrizes 

normativas que devem reger as suas práticas. Em análise ao documento, Guia Prático Apoio Sociais – 

População Adulta – Pessoas com Deficiência8, verificamos que este define o que considera como 

valência merecedora de apoio financeiro, por parte deste instituto. No caso da Associação Farol é a 

                                                 
6 (Idem. Ibidem) 

7 Anexo 6 - 1º Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade 2006-2009 

8 Anexo 7 - Guia Prático Apoio Sociais – População Adulta – Pessoas com Deficiência 
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valência de Centro de atendimento/acompanhamento e animação para pessoas com deficiência, 

através de um acordo atípico. De acordo com o guia de orientação todas as entidades com esta 

valência devem orientar a sua ação de forma a cumprir com os seguintes objetivos:  

 

 Informar, apoiar e orientar as pessoas com deficiência e suas famílias na 
resolução dos seus problemas;  

 Reconhecer às pessoas com deficiência o direito de participar na tomada de 
decisões;  

 Promover o convívio entre as pessoas através de atividades sócio-culturais, 
recreativas e de lazer a fim de reforçar a autoestima e a motivação, favorecendo a 
integração social;  

 Informar/sensibilizar a comunidade em geral para as problemáticas da 
deficiência, promovendo uma mudança de atitude (I.P., 2012, p. 6) 

 

No que se refere à análise das orientações politico-legais, morais e normativas, a nível micro, a 

Associação Farol, para além de se orientar pela legislação em vigor a nível nacional, a mesma nos seus 

documentos internos (Estatutos, Manual da Qualidade, Regulamento Interno e Plano Estratégico), 

estabelece um conjunto de orientações relativamente aos direitos e deveres dos seus utentes e dos 

seus recursos humanos. Determina, também, os objetivos e metas a atingir relativamente à sua 

intervenção no apoio aos deficientes visuais e suas famílias, bem como a sua ação junto dos parceiros 

sociais e comunidade, através de atividades de sensibilização e divulgação da problemática, e 

realização de protocolos com diversas entidades com o objetivo de combater as desigualdades sociais 

e a exclusão de que os seus utentes são alvo. 

Desta reflexão podemos constatar que toda a população portadora de deficiência, tem 

salvaguardado um conjunto de direitos e deveres a serem respeitados, bem como quem lhe presta 

apoio, no caso do terceiro setor, tem ao seu dispor as orientações necessárias a fim de prestar um 

bom serviço de apoio à autonomia, de desenvolvimento de capacidades, de reabilitação/reeducação e 

sensibilização da comunidade envolvente. Tornando-se, assim, importante a incorporação de todo este 

conhecimento, bem como a sua aplicabilidade efetiva, para que o que está legislado e proclamado 

possa surtir os efeitos esperados, isto é, que a sociedade comungue dos mesmos valores 

democráticos, inclusivos e equitativos. 
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1.2. Abordagens Médica e Psicológica da Deficiência Visual 

O nosso estudo tem o seu enfoque na problemática da deficiência visual, uma vez que é este o 

público-alvo da Associação Farol. Este é composto por cegos e amblíopes9 que perderam a capacidade 

visual já em idade adulta. Neste sentido, não podemos deixar de refletir sobre quais os problemas 

médicos que estão na origem da perda de visão e sobre as diversas patologias psicológicas que as 

pessoas com incapacidade visual podem vir a sofrer. Mas antes de avançarmos para a reflexão, 

importa clarificar o que se entende por deficiência e incapacidade, por deficiência visual e amblíope. 

 

Conceitos de deficiência e incapacidade. 

Estes dois conceitos podem ser analisados e explicados à luz de dois modelos teóricos: o 

médico e o social.  

Segundo o modelo médico, as teorias explicativas do conceito de deficiência apresentam-se 

numa perspetiva individual, ou seja, como um problema de doença que implica a intervenção do 

campo da medicina, quer ao nível da prevenção, do tratamento e da reabilitação médica, imputando a 

responsabilidade à própria pessoa portadora de deficiência a adaptar-se ao meio10. É a partir desta 

perspetiva, que têm surgido os principais objetivos para a definição das políticas da deficiência e 

incapacidade que orientam a prestação de cuidados na promoção da aceitação da própria situação e 

desenvolvimento das suas capacidades originando, assim, o aparecimento de instituições, como a 

Associação Farol, que efetuam o seu trabalho numa lógica de capacitação e promoção da autonomia 

de cada indivíduo11.  

Segundo o modelo social, as representações tradicionais que a sociedade tem sobre este 

conceito são determinantes, pois deturpam a essência da pessoa por causa de algumas das suas 

características construindo uma imagem social e profissional desvalorizadora da pessoa com 

deficiência. E apesar da existência das políticas orientadoras e da intervenção das diversas instituições, 

motivadas a partir do modelo médico, o modelo social alia o conceito de incapacidade não à pessoa 

mas aos obstáculos que existem no ambiente social, dando-lhe assim, não a abordagem de deficiência 

mas de diferença. 

Por existir esta divergência na definição dos conceitos a OMS (Organização Mundial de Saúde) 

revê a sua concetualização, no sentido de unificar e universalizar, criando a Classificação Internacional 

                                                 
9 Ambliopia pode ser definida (…) como uma baixa de acuidade visual, para a qual não se encontra causa no exame objetivo do olho. (Bivar, 

2003, pp. 43 - 50) 
10 1º Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade (Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 

Reabilitação & Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, 2006, p.14) 
11 (Idem, Ibidem) 
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de Funcionalidade (CIF) com a finalidade de ser adotada pelos seus estados membros. Este modelo 

adota um novo paradigma alternativo ao modelo médico e social, originando assim, o modelo 

biopsicossocial integrando a “visão coerente das diferentes perspectivas de saúde: biológica, individual 

e social”.12 Este documento define a deficiência como “ problemas nas funções ou nas estruturas do 

corpo, tais como, um desvio importante ou uma perda” (OMS, 2004, p. 13). Quanto ao termo 

incapacidade, este é apresentado como se referindo à “disfuncionalidade no conjunto dos seus 

diferentes níveis: deficiências, limitações na actividade e restrições de participação, e não apenas a um 

dos seus aspectos”13 abrangendo, desta forma, os vários níveis de limitações funcionais inerentes ao 

individuo e com o meio ambiente. 

 

Conceito de deficiência visual 

A deficiência visual, segundo (Gil, 2000, p. 6), “poderá consistir em cegueira total ou visão 

subnormal”. Por visão subnormal, a mesmo, refere que é a existência da “alteração da capacidade 

funcional decorrente de fatores como rebaixamento significativo da acuidade visual”. No que se refere 

à definição médica de cegueira a Organização Mundial da Saúde (OMS) diz-nos que “cegueira é a 

incapacidade de ver”14 e de acordo com esta definição no Art. 1º do Decreto-Lei n.º 49331 de 28 de 

outubro de 1969 nas suas alíneas a) e b) é apresentada a seguinte definição para efeitos médico-

sociais e assistenciais, considerando-se a cegueira como “a ausência total da visão” e, também, “as 

situações irrecuperáveis em que: a acuidade visual seja inferior a 0,1 no melhor olho e após correção 

apropriada: ou a acuidade visual, embora superior a 0,1 seja acompanhada de limitação do campo 

visual igual ou inferior a 20º angular”.  

Na sequência desta definição, também, o dicionário médico descreve a cegueira como “total 

incapacidade de distinguir a luz da escuridão ou total incapacidade para ver”15, referindo, que se 

considera deficiência visual quando existe “redução severa da visão que não pode ser corrigida com 

óculos ou lentes de contato padrão e reduz a capacidade de uma pessoa para funcionar em certas ou 

todas as tarefas”.16  

 

 

 
                                                 
12 (Idem, p.16) 
13 1º Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade (Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 

Reabilitação & Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, 2006, p.18) 
14 http://www.who.int/topics/blindness/en/ 
15 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Visual+Impairment 
16 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Visual+Impairment 

http://www.who.int/topics/blindness/en/
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Visual+Impairment
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Visual+Impairment
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Problemas que levam à perda de visão 

A maioria das anomalias que conduzem à perda total ou quase total de visão, têm origem 

congénita, ou são de caráter hereditário, ou de caráter degenerativo, ou podem ser adquiridas 

precocemente, e/ou de forma acidental. Como são muitas as anomalias que causam a perda deste 

sentido, deixamos aqui alguns exemplos: as cataratas; a afacia cirúrgica por catarata congénita; o 

glaucoma; a acromatopsia; as distrofias das córneas; a retinose pigmentar; a retinopatia diabética; o 

desprendimento da retina, etc… Entre outras possíveis causas podemos encontrar as infeções 

oculares, lesões e má nutrição17.  

 

Problemas psicológicos que afetam as pessoas portadoras de deficiência visual18 

A privação de um dos sentidos no ser humano provoca uma mudança no seu equilíbrio 

emocional, pois é através da visão que se tem a perceção do espaço, dos movimentos, das cores e do 

mundo que nos rodeia, reduzindo-se assim a capacidade de reunir informação. A perda abrupta desse 

sentido acarreta consigo instabilidade a nível psicológico. Neste sentido, Adams (1980, cit. 

BARCZINSKI, sd)19, apresenta como primeira reação à perda de visão o “estado de imobilidade 

psicológica” ou “proteção emocional anestésica” podendo ser considerada como fase de choque. Esta 

fase varia conforme o individuo e, como refere BARCZINSKI (sd), quanto mais demorada for esta fase, 

mais difícil de torna o processo de recuperação.  

Após esta fase de choque o portador de deficiência visual entra numa segunda fase, ou seja, a 

fase da “depressão relativa envolvendo sentimentos e desejos de autopiedade, necessidade de 

confidências, pensamentos suicidas e retardamento psicomotor” (Idem, Ibidem). No que se refere às 

características psicológicas mais observadas BARCZINSKI (sd), enumera as seguintes:  

“(…) dependência acentuada em relação aos adultos ou negação da mesma; recusa à 
competição ou constante preocupação em comparar-se e competir; repressão da 
agressividade com excessiva amabilidade ou grande agressividade; hipersensibilidade a 
críticas; dificuldade de relacionamento com outros deficientes visuais e entre eles os 
“videntes”; insegurança a respeito de si mesmo; desconfiança acentuada em relação a 
outras pessoas e suas intenções; manifestação de ressentimentos pela sensação de não 
ser querido e aceite pelo mundo, pois julga que ser diferente é ser inferior; predominância 
de pensamento mágico e misticismo; sentimentos de inveja; descontentamento e uma 
crítica severa em relação aos demais; desconfiança acentuada sobre sua capacidade 

                                                 
17 (Martin & Bueno, 2003, pp.27-44) 
18 No que se refere ao público-alvo da Associação Farol, as sintomatologias psicológicas que mais se evidenciam, nas palavras da psicóloga, “ 

(…) são os sintomas mais depressivos, ansiedade, problemas ao nível da autoestima, muitos problemas, às vezes, de relacionamento interpessoal. Temos 
muitos conflitos entre eles e até connosco (…)” (Apêndice 23 – Quadro 1 -Análise de conteúdo da entrevista da Psicóloga) 

19 http://www.ibc.gov.br/?itemid=110 

http://www.ibc.gov.br/?itemid=110
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sexual (cegueira = castração) busca de um parceiro que também seja deficiente visual; 
isolamento, evitando situações sociais; acentuada necessidade de aprovação e afeto.” 

 

Muitas destas caraterísticas estão intimamente ligadas à forma como os videntes tratam o 

portador de deficiência visual, fazendo com que estas se acentuem ou atenuem.  

 

Aspetos físico-motores e comportamentais da deficiência visual 

No que se refere aos aspetos físico-motores, como salientam Martim & Bueno (2003) os 

deficientes visuais têm o seu processo de desenvolvimento motor mais lento do que os normovisuais. O 

facto de não terem o sentido de visão, que lhes permitiria ter a perceção espacial e o alcance dos 

objetos, implica um processo de assimilação mais lento e de maior desgaste físico e psicológico, 

precisando de apoio e reeducação no que se refere à orientação e mobilidade. Este retardamento, na 

aquisição de habilidades motoras, deriva, segundo Martim & Bueno (2003, p.151) de vários fatores, ou 

seja, “a impossibilidade de utilizar a visão como estímulo para o movimento; a menor quantidade e 

qualidade de oportunidades para experimentar o movimento” e também, a “incapacidade de imitar as 

habilidades motoras dos demais” a “menor confiança nas suas capacidades, sobretudo quando estão 

num ambiente desconhecido” e “a falta de atividades adequadas de estímulo”, fazendo com que seja 

mais difícil a aquisição das competências necessárias. 

Os portadores de deficiência visual para além do que já foi referido, também têm dificuldades 

no que se refere ao controle postural, visto que este aspeto não está só relacionado com a “própria 

construção do corpo e pela maneira como o indivíduo se movimenta, mas também, se vê influenciado 

pelas características do mundo físico em que cresce e atua” (Idem, Ibidem).  

Contudo, e apesar de todas as dificuldades que os invisuais enfrentam, a “maioria dos 

obstáculos deriva do seu trato com as pessoas videntes, que os fazem sentir como seres inúteis e 

isolados da sociedade” (Idem, p. 125), agravando-se ainda mais quando se considera que podem ser 

alvo de exclusão por parte dos seus significativos.  

 

1.3. Enquadramentos Sociológico e Educacional 

Desde a nossa existência como seres humanos, os nossos progenitores, o nosso grupo de 

pares, as diversas instituições, os meios de comunicação e até o local de trabalho incutem-nos as 

normas sociais, os valores e crenças que fazem parte da cultura onde estamos inseridos. A 
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participação neste processo é que nos torna membros da sociedade20. No entanto, esta mesma 

sociedade “estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como 

comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias” (Goffman, 1988, p.11). Nas 

nossas rotinas diárias, no relacionamento com outras pessoas, vamos concebendo estas categorias e 

interiorizando determinados aspetos que nos aludem à “identidade social” (Idem, p. 12), construindo, 

assim, as expetativas normativas. Quando surge alguém estranho nas nossas relações sociais a 

primeira tendência é observar se exibe as características pré-estabelecidas pela sociedade e se 

correspondem às nossas expetativas normativas. Se esse facto não se verificar, acontece que, como 

nos diz Goffman (1988, p. 12), “deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma 

pessoa estragada e diminuída”. Esta característica diferenciadora é considerada um estigma, ou seja, o 

indivíduo encontra-se numa situação em que está inabilitado para a aceitação social plena (Idem, p.7). 

O conceito de estigma é, assim, utilizado em alusão a “um atributo profundamente depreciativo” 

(Idem, p. 13) em que o seu “efeito de descrédito é muito grande – algumas vezes ele também é 

considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem” (Idem, p. 12).  

Nesta perspetiva e tendo em consideração a nossa problemática em estudo, a deficiência 

visual, manifesta um traço distintivo. Este cria, a quem o tem, dificuldades na sua relação social 

quotidiana e, na maioria das vezes, provoca o seu afastamento, destruindo a possibilidade de 

evidenciar outros atributos que possui, acabando por serem pessoas desacreditadas perante um 

mundo que não se encontra recetivo e preparado para a diferença (Goffman,1988). Estas pessoas, 

como já referimos anteriormente, têm bastantes limitações a nível da atividade e de participação nos 

diversos domínios da vida. Os contextos de vida, ao não estarem preparados para a diferença, 

potenciam barreiras excludentes, conduzindo à marginalização social das pessoas estigmatizadas. A 

exclusão social traduz-se no que temos vindo a referir, ou seja como salienta Giddens (2010, p. 325), 

“a atenção [está focada] num conjunto mais amplo de factores que impedem que indivíduos ou grupos 

tenham oportunidades que estão abertas à maioria da população”, e caso as instâncias sociais não 

consigam dar resposta, esta população isola-se e restringe o contato com a outra população. Para além 

das diferentes dinâmicas excludentes com que a sociedade “premeia” os indivíduos que não 

correspondem à ‘norma’ pré-determinada, podemos observar que “a exclusão social não é apenas o 

resultado da exclusão de pessoas – pode também resultar de pessoas que se excluem a si mesmas de 

aspetos centrais da sociedade” (Idem, p. 327).  

                                                 
20 (Giddens,2010,pp 26-29) 



CAPITULO I – ENQUADRAMENTO TEÓTICOS E CONCETUAIS 

16 

Desta nossa reflexão podemos inferir a existência de uma cultura social de descriminação 

mimetizada, que se manifesta como sendo contraditória face aos discursos proclamados pelos ideais e 

valores democráticos e humanistas da igualdade, da justiça e da inclusão social, em que “o 

preconceito e a discriminação negativa constituem-se, assim, como fatores poderosos na produção de 

desigualdades entre pessoas que têm e que não têm deficiências, e na exclusão das que têm 

deficiências e incapacidades”21. Apesar da existência de documentos legais, que universalizam os 

direitos iguais para que todos os indivíduos consigam exercer o seu direito de cidadania, em todas as 

suas dimensões, estes mostram-se uma falácia, pois a “democracia da abundância sonhada pelo 

Estado Social vem cedendo o lugar a um certo retorno das desigualdades seculares, acrescidas de 

novas diferenciações configuradas sob a forma de exclusão social” (Fernandes, 2010, p. 48). As 

sociedades democráticas, perante esta cultura social de discriminação, devem rumar no sentido de 

assegurar que o que se encontra determinado politica e legalmente seja efetivamente cumprido. Como 

salienta Fernandes (2010, p. 200), “Num Estado democrático, há que reivindicar políticas mais activas 

contra as discriminações de todo o género”. Neste Estado democrático as instituições e organizações 

sociais têm um papel muito importante na prevenção e no combate às desigualdades e exclusões 

através da educação e formação cívica e democrática das jovens gerações. 

Esta educação/formação cívica dá os seus primeiros passos no seio da família, através da 

socialização primária22. Neste processo as crianças interiorizam os valores culturais da sociedade onde 

estão inseridas (Giddens, 2010), aprendendo a controlar os seus impulsos básicos e adquirindo os 

comportamentos socialmente aprovados. Nesta etapa iniciam, também, a formação do ‘eu’, 

desenvolvem a capacidade de se relacionar com o outro e aprendem a corresponder às expetativas 

que os outros têm deles (Amaro, 2006). Observa-se assim, o importante papel que a família tem na 

transmissão dos valores éticos e morais e na formação dos alicerces base para a construção de uma 

sociedade que viva os valores democráticos e humanistas da igualdade, da justiça e da inclusão, em 

que “o respeito pelo outro apenas se poderá fundamentar numa relação que se estabelece entre o eu e 

esse outro e não na simples substituição do eu pelo outro” (Rowland, 1987, p.14). 

No entanto a formação das gerações mais novas não se fica só pelo meio familiar. A sua 

aprendizagem é ao longo da vida, e acontece tanto em contextos formais, como não formais e 

informais. No que respeita ao contexto formal, cabe aqui o papel de educar à escola. Esta tem como 

um dos seus princípios gerais: 

                                                 
21 1º Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade (Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 

Reabilitação & Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, 2006, p.17) 
22 “A socialização primária é o processo através da qual a criança apreende as normas culturais da sociedade onde nasce.” (Giddens, 2010, 

p.177) 
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(…) promover o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos 
outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões formando cidadãos 
capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de 
se empenharem na sua transformação progressiva. (Art. 2.º, ponto 5)23. 
 

Para além de formar os jovens nos valores democráticos e humanistas da igualdade, da justiça 

e da inclusão social, a escola tem de ser, também, um espaço onde o direito à diferença é assegurado, 

e no qual se promova a igualdade de oportunidades a todos os quantos nela participam, contribuindo 

assim, para a realização pessoal e comunitária dos indivíduos. Neste sentido, a escola tem todas as 

ferramentas para se tornar num agente de luta contra às atitudes e mentalidades discriminatórias, 

educando a novas gerações, sensibilizando a comunidade e fazer com que a sua ação seja um 

exemplo para toda a sociedade através de práticas fundadas na promoção da cidadania plena. 

Se analisarmos a aprendizagem que ocorre nos contextos não formais, vemos aqui a 

oportunidade de as associações civis poderem dar o seu contributo no combate às desigualdades. 

Estas recebem do poder político um conjunto de orientações que definem o rumo a seguir na sua ação 

junto das minorias e a sua participação na educação de toda a comunidade que integra o contexto 

onde realiza a sua intervenção. A promoção de dinâmicas educativas (sensibilizações, workshops, 

tertúlias, conferências, jornadas, entre outras) sobre determinada problemática, que normalmente é 

excluída pela sociedade (por vezes por desconhecimento das suas causas e até de saber como lidar 

com a mesma) são ações que contribuem para dar a conhecer as dificuldades que são vividas pelo 

cidadão excluído, e abrir portas para que a sociedade os receba, respeitando os seus plenos direitos, 

tornando-se assim, mais inclusiva.  

Para além do que temos vindo a referir sobre os diferentes contextos de aprendizagem onde os 

indivíduos formam o seu ser e aprendem a desempenhar o seu papel social, não podemos deixar de 

sublinhar a influência positiva que igreja tem ou pode ter nesta formação. Esta instituição, para além 

de proclamar os valores morais e éticos com referência a uma ideologia de amor e respeito ao 

próximo, também participa ativamente na educação moral das crianças e dos jovens, tornando-os 

sensíveis às causas dos mais desfavorecidos, e incentiva a que se desenvolva uma ação no apoio a 

estes. Tem, também, o importante papel de dar voz aos que são discriminados pela sociedade, 

ajudando-os a ‘reclamar’ os seus direitos, e dando-lhes ferramentas que lhes permitam exercer os seus 

direitos de cidadania, em todas as suas dimensões.  

Um outro agente importante na difusão dos ideais e valores democráticos e de participação 

ativa na formação cívica de toda a sociedade são os partidos políticos. Estes sabem a força que tem o 

                                                 
23 Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro 
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exercício da democracia, mesmo que seja a nível da escolha de representação política, e têm o dever 

de exercer uma política ativa contra a discriminação de todo o género e promover a inclusão e a 

igualdade de oportunidades, fazendo com que toda a sociedade respeite as leis estatais e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, tornando a sua aplicação uma realidade.  

Ainda sobre o contributo que as organizações e instituições sociais podem dar na formação 

das jovens gerações, não podemos deixar de refletir sobre a influência dos meios de comunicação 

social (mass media). Uma vez que vivemos numa sociedade globalizada, em que a informação nos 

chega de muitas e diversas formas. As notícias sobre situações de exclusão social, de marginalização, 

ou de desrespeito do ser humano chegam até nós muito rapidamente, levando-nos a refletir e a 

debater publicamente sobre os processos que estiveram na sua origem. E, a partir desta reflexão, 

todos os indivíduos podem reforçar os valores éticos e morais, o respeito pela liberdade, e o quanto é 

importante a vivência da cidadania plena. 

Como podemos verificar, nesta nossa reflexão sociológica e educacional, ainda são muitos os 

processos de estigmatização e marginalização social. Porém a sociedade tem ao seu dispor vários 

agentes ou instituições que podem contribuir para a mudança de mentalidades através do seu 

contributo na formação cívica e democrática das gerações mais jovens na perspetiva da construção de 

uma sociedade mais inclusiva. 

 

Síntese 

Neste capítulo de enquadramentos teóricos e conceptuais refletimos inicialmente sobre as 

orientações políticas, éticas e normativas, de âmbito global, da União Europeia, e a nível nacional. E 

verificámos que toda a população portadora de deficiência tem salvaguardado um conjunto de direitos 

e deveres a serem respeitados, bem como quem lhe presta apoio. No caso do terceiro setor, tem ao 

seu dispor as orientações necessárias a fim de prestar um bom serviço de apoio à autonomia, de 

desenvolvimento de capacidades, de reabilitação/reeducação e sensibilização da comunidade 

envolvente. No ponto seguinte elaborámos uma análise sobre as abordagens médicas e psicológicas da 

deficiência visual, clarificámos os conceitos de deficiência e de incapacidade, o conceito de deficiência 

visual. Abordámos, também, os problemas que estão na origem da perda de visão, as sintomatologias 

psicológicas que os invisuais podem manifestar, e, por fim, falámos sobre os aspetos físico-motores e 

comportamentais desta problemática. Ficámos, assim, com uma ideia global das dificuldades que esta 

problemática coloca aos seus portadores. Para além destas dificuldades, esta população, tem de 

enfrentar outros obstáculos impostos pela sociedade. Na nossa reflexão sociológica e educacional, 
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observámos que ainda são muitos os processos de estigmatização e marginalização social. No entanto, 

a sociedade tem ao seu dispor vários agentes que podem contribuir para a mudança de mentalidades, 

através do seu contributo ao nível da formação cívica e democrática das gerações mais jovens. 

Tornando-se, assim, importante a incorporação de todo este conhecimento, bem como a sua aplicação 

efetiva, para que o que está legislado e proclamado possa surtir os efeitos esperados, isto é, que a 

sociedade comungue dos mesmos valores democráticos, inclusivos e equitativos. 

 



 

20 
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CAPITULO II – O DIAGNÓSTICO SOCIAL QUALITATIVO: PESQUISA EMPÍRICA, OPÇÕES 

METODOLÓGICAS E ANÁLISE DE DADOS  

 

1. A Associação Farol 

A Associação Farol é uma instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos, de 

âmbito distrital. Fundada em 19 de janeiro de 1996 assumiu como missão prestar apoio a pessoas 

portadoras de deficiência visual, bem como às suas famílias, promovendo a reabilitação emocional, 

capacitação, autonomia e sociabilização dos utentes invisuais. A associação inspira-se e identifica-se 

com valores como o humanismo, o respeito, o altruísmo, a inovação, a solidariedade e a 

responsabilidade e tem como principais objetivos promover a integração e sociabilização dos utentes, 

com o intuito de combater a sua exclusão social, procurando sensibilizar a comunidade e os decisores 

políticos para os direitos das pessoas com deficiência. Na atualidade a Associação Farol intervém nas 

áreas da motricidade humana e reabilitação, da educação de adultos, da educação e animação 

sociocultural, da psicologia e serviço social.  

Esta resposta social rege-se pelo disposto nos estatutos, pelo regulamento interno, pelo 

Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro, pela legislação das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) e por outros diplomas especificamente aplicáveis. 

Todas as circunstâncias de carência social são sinónimo de dificuldades acrescidas, sendo 

deficiente visual, torna-se ainda mais complexo, uma vez que essa condição conduz mais facilmente a 

situações de isolamento, marginalização, solidão e exclusão social e, na maior parte dos casos, 

agravando-se em contextos de carência afetiva, pobreza e quadros psicológicos bastante difíceis, tanto 

a nível familiar como individual. Tendo em conta este quadro social, a Associação Farol, torna-se para 

muitos dos seus utentes “a casa reconfortante, acolhedora, segura, que conhece os seus problemas, e 

as suas reais dificuldades, que os ajuda e ensina a utilizar as suas qualidades e potencialidades, que 

os compreende como seres humanos totais e que se mostra sempre disponível para eles24”. No que 

respeita ao público benificiário do apoio desta Associação, não podemos oferecer senão uma 

caracterização genérica, pois a associação não dispõe de um estudo sociográfico dos seus utentes. 

 

                                                 
24 Manual da Qualidade Associação Farol 
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2. Opções metodológicas e desenho da pesquisa empírica  

Neste estágio de intervenção/investigação propomo-nos realizar um diagnóstico social 

qualitativo para a Associação Farol, sobre as condições de vida e problemas de adaptação dos utentes 

invisuais; procurou-se também recolher e analisar dados relativos às metodologias de intervenção e 

apoio da Associação, junto dos seus utentes e respetivas famílias, os problemas enfrentados no terreno 

e as medidas tomadas para a sua superação, com o objetivo de conhecer melhor as dinâmicas 

familiares e as dificuldades que enfrentam ao lidarem com pessoas portadoras de deficiência visual.  

Estes objetivos conduziram-nos à formulação de um conjunto de questões e a procura de 

respostas, orientando a nossa pesquisa empírica. As questões formuladas são:  

a)Quais as principais dificuldades das famílias no cuidado dos familiares portadores de deficiência 

visual? 

b)Que capacidades os utentes gostariam de desenvolver de forma a se tornarem mais autónomos? 

c)Quais as principais dificuldades sentidas na prestação de cuidados aos utentes e respetivo 

acompanhamento familiar? 

Definidos os objetivos do nosso estudo e as questões orientadoras e, como em todos os 

processos de investigação, o investigador tem de verificar qual o paradigma de investigação que é mais 

indicado de acordo com o tipo de dados a recolher na sua pesquisa empírica. Assim sendo, nós 

optamos por seguir a abordagem qualitativa, porque pretendemos que o diagnóstico social seja uma 

aproximação à realidade e que vá à procura da informação sobre as circunstâncias de vida dos 

invisuais. Esta aproximação e o conhecimento real das circunstâncias de vida só são possíveis se se 

partir do discurso dos intervenientes para a componente factual, isto é, realizando uma viagem da 

subjetividade para a objetividade25.  

Para o efeito propomos, como referimos anteriormente, a abordagem do tipo qualitativo, 

inspirada na metodologia do estudo de caso, com recurso a diversas técnicas de recolha e registo de 

dados. Uma das técnicas é a observação direta participante utilizada com o objetivo de procurar dados 

factuais para posteriormente triangular com os discursos dos atores. Outra técnica é a entrevista onde 

se pretende ouvir e dar voz aos atores. As conversas informais, a pesquisa documental e as notas de 

campo são utilizadas também na recolha de dados.  

 

                                                 
25 “O ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador. Nestes estudos há sempre uma 

tentativa de capturar a perspetiva dos participantes, isto é, a maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas.” (Lüdke & 

André, 1986, p. 12)  
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2.1 Opção metodológica: uma abordagem qualitativa 

Tendo em consideração os objetivos delineados e as questões orientadoras formuladas 

pensamos que a abordagem metodológica qualitativa é a mais adequada para o cumprimento dos 

mesmos.  

A fundamentação da nossa decisão decorreu após consulta a diversos diagnósticos sociais 

elaborados por diferentes entidades, a um amplo leque de realidades, e após algumas leituras no 

âmbito dos paradigmas de investigação. Da consulta aos diversos documentos, podemos depreender 

que a abordagem metodológica adotada era principalmente a quantitativa, visto serem estudos 

abrangentes, com amostras significativamente maiores, em que, a partir dos dados obtidos no estudo, 

se estabelecem indicadores e se mostram tendências sociais de tal forma abrangentes que, por vezes, 

se torna difícil ler a realidade a um nível mais micro e tendo-se sempre em conta o objetivo de 

influenciar e justificar as tomadas de decisão a nível político. Da revisão bibliográfica, no que concerne 

às metodologias, verificamos que a conceção tradicional de ciência é na sua maioria quantitativa, quer 

quanto aos conteúdos e quer quanto aos métodos, principalmente nas ciências físicas. Porém as 

ciências sociais e humanas prescinde dos dados estatísticos pela compreensão profunda dos 

fenómenos sociais, algo que não consegue obter, somente, com os dados quantitativos. Neste sentido, 

e segundo Bogdan & Biklen (1994), pensámos que a investigação qualitativa e seus métodos são a 

resposta às limitações demonstradas pela investigação quantitativa. 

A investigação qualitativa, na opinião dos mesmos atores, pretende obter a compreensão 

profunda dos problemas procurando alcançar o que se encontra ‘por trás’ de determinados 

comportamentos, atitudes ou convicções. Esta decorre diretamente onde os fenómenos sociais, 

inerentes à ação humana, ocorrem naturalmente uma vez que estes podem ser influenciados pelo seu 

contexto26, isto é, visa compreender os hábitos, a cultura, os valores e as tradições. A pesquisa 

qualitativa pressupõe que o investigador tenha um contato direto e prolongado com a situação que 

pretende estudar através do trabalho de campo intensivo27. Os dados recolhidos através desta 

metodologia são predominantemente ricos em descrições detalhadas das pessoas, das situações, dos 

contextos e dos acontecimentos, em que “todos os dados da realidade são considerados importantes” 

(Lüdke & André, 1986, p. 12). Como esta metodologia se baseia, essencialmente, na descrição e 

interpretação de dados, em que o investigador é o principal ‘instrumento’ de pesquisa, pode ser 

                                                 
26 (Lüdke & André, 1986, p. 12) 
27 (Lüdke & André, 1986, p. 11) 
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caraterizada por assumir um carater subjetivo no que concerne à recolha, tratamento e análise dos 

dados recolhidos. 

Ao conhecermos as características e limitações desta abordagem ficamos com a certeza que é 

a mais indicada para o que nos propusemos elaborar, uma vez que a nossa intervenção/investigação 

decorreu num contexto focalizado, inserido na realidade vivida pelos intervenientes do estudo 

permitindo-nos verificar como os diversos problemas se manifestam nas atividades onde participam, 

como se processa e como se reflete nas interações cotidianas28. 

 

2.2. Método: o estudo de caso29 

No que se refere ao método adotado, nós optamos pelo estudo de caso, ou antes uma 

aproximação ao mesmo, uma vez que o tempo que dispomos para realizar a nossa pesquisa não 

permite que efetuemos uma recolha de dados mais complexa e consistente como o método o exige. No 

entanto e no caso da nossa investigação/intervenção pretendemos estudar uma problemática singular, 

como já referimos anteriormente, e a partir dos dados recolhidos no estudo elaborar o diagnóstico 

social qualitativo, o estudo de caso torna-se assim o caminho a percorrer para o cumprimento dos 

objetivos propostos e para a busca de respostas para as nossas questões orientadoras.  

Assim sendo, e como é característico do estudo de caso, à luz de diversos atores (Lüdke & 

André, 1986, Bogdan & Biklen, 1994(…)), o quadro teórico inicial que nós definimos tornou-se 

primordial como base para a deteção de novos aspetos a observar ao longo do nosso estudo. Quadro 

esse que demonstrou ser uma mais-valia, porque nos permitiu adquirir conhecimentos sobre a 

deficiência visual e os problemas psicológicos que os indivíduos podem enfrentar. Este conhecimento 

prévio permitiu-nos, também ter uma apreensão global da problemática e verificar como os invisuais e 

diversos intervenientes se comportam no seu contexto real, como interagem uns com os outros, com 

os seus familiares e com a comunidade envolvente. A análise do objeto no seu contexto é fundamental 

                                                 
28 (Lüdke & André, 1986) 

29 “O método de estudo de casos consiste no exame intensivo, tanto em amplitude como em profundidade, e utilizando todas as técnicas 

disponíveis, de uma amostra particular, seleccionada de acordo com determinado objectivo (ou, no máximo, de um certo número de unidades de 

amostragem), de um fenómeno social, ordenando os dados resultantes de forma a preservar o carácter unitário da amostra, tudo isto com a finalidade 

última de obter uma ampla compreensão do fenómeno na sua totalidade (…). Quando a unidade de observação é uma comunidade ou uma sociedade 

simples, o método designa-se como estudo de campo” (Greenwood, 1965, p. 331). CHIZZOTI (1992, p.102) diz-nos também que “O estudo de caso é 

uma modalidade de pesquisa que visa a compreensão de um fenómeno como instância específica e singular. Ele assume-se como uma caracterização 

abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos a fim de organizar um 

relatório ordenado e crítico de uma experiência ou avaliá-la analiticamente. Ainda, segundo Lüdke e Marli (2007, pp. 18-20), o estudo de caso visa à 

descoberta; a interpretação em contexto; o retrato da realidade de forma completa e profunda; usa uma variedade de fontes de informação; utilizam uma 

linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa. 
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para que haja um enquadramento, visto que se alienássemos este facto, este não poderia ser estudado 

convenientemente. O estudo de caso permite que a pesquisa de campo investigue os fenómenos onde 

estes ocorrem “procurando representar os diferentes e às vezes conflituantes pontos de vista presentes 

numa situação social.” (Lüdke & André, 1986, p.20). 

Para além de tudo o que já falamos sobre o que este método nos permite, enquanto 

investigadores, este ainda nos possibilita a utilização de várias técnicas de investigação na nossa 

pesquisa de campo. Ao ambicionarmos compreender e desvendar a realidade, o recurso as técnicas de 

recolha de dados (como a pesquisa documental, a entrevista semiestruturada, a observação 

participante, a conversa informal, as notas de campo) e o recurso às técnicas de tratamento desses 

mesmos dados, mantendo-se o enfoque na análise de dados por dimensões e categorias foram 

aspetos essenciais para que nos fosse possível a reunião do máximo possível de informação pertinente 

e analisa-la de forma consistente e integrada. 

Nós através da utilização das diferentes técnicas de recolha de dados, queremos verificar a 

existência de opiniões divergentes e traze-las para o nosso estudo, revelando também o nosso próprio 

ponto de vista sobre a questão, salientando igualmente os pontos contraditórios, tendo como 

prossuposto que “a realidade pode ser vista sob diferentes perspetivas, não havendo uma única que 

seja a mais verdadeira” (Idem, Ibidem). 

O estudo de caso tem características que se mostram como vantagens para a realização do 

nosso estudo, porém não podemos deixar de estar atentos a algumas limitações que o método e as 

diversas técnicas de recolha e análise de dados podem apresentar, isto é, a forma como o estudo de 

caso é definido pode condicionar a generalização ou não dos resultados obtidos bem como o 

reconhecimento e análise dos constrangimentos, aquando a aplicação das diversas técnicas, podem ou 

não influencias os mesmos resultados. 

 

2.3. Técnicas de recolha de dados  

 

2.3.1. Pesquisa documental30 

Durante o nosso percurso académico adquirimos muitos conhecimentos que se tornaram 

importantes, mas o mais importante de todos é que não existe uma boa prática sem uma boa teoria 

por trás, contudo a teoria por si só não se mostra suficiente para conhecer a realidade. Apesar da 

                                                 
30 A pesquisa documental ocorreu com mais sistematização entre os meses de outubro de 2013 e fevereiro de 2014. No entanto, no decorrer 

do estudo esteve sempre presente, mesmo que de forma mais diluída.  
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nossa intervenção/investigação ser muito prática, por si só não é suficiente, precisamos de 

conhecimentos teóricos consistentes e sólidos para desvelar e compreender o que se nos apresenta.  

A pesquisa documental, como salientam os autores (Idem, p. 38), mostra-se uma “(…) técnica 

valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspetos novos de um tema ou problema.”.  

A aplicação desta técnica pode incidir na análise de um manancial de documentos, desde 

registos, revistas, artigos científicos, livros relacionados com o problema em estudo, normas, 

pareceres, estudos realizados por outros investigadores, entre outros.  

Neste sentido, para ficarmos a conhecer melhor o nosso contexto em estudo, a Associação 

Farol, efetuamos a consulta aos documentos internos da mesma, vimos os seus estatutos, o 

regulamento interno, as atas de direção e assembleia, o Manual da Qualidade, o Manual de Funções, o 

Documento de Necessidades de Formação, o Plano Anual de Formação, a Legislação relacionada com 

IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e referente à deficiência visual, bem como a 

leitura de literatura relacionada com o tema e problemática de investigação. A leitura destes 

documentos permitiram-nos conhecer as regras pelas quais se rege a Associação Farol, a missão e a 

sua política organizacional, como desenvolve a sua ação junto dos seus utentes, familiares, parceiros e 

comunidade envolvente, as necessidades de formação enunciadas pelos seus colaboradores e que 

formação foi efetivamente oferecida pela instituição e o que a legislação determina que seja cumprido 

por todas as IPSS’s a nível nacional. Da consulta à literatura sobre a deficiência visual, ficamos a 

conhecer melhor esta problemática, ou seja, os problemas de saúde que levaram à perda de visão e os 

problemas psicológicos que os indivíduos privados deste sentido podem sofrer.  

A importância conferida a esta técnica, como enfoque de componente teórica, considera-se um 

elemento muito importante para qualquer investigação, porque o recurso a fontes repletas de 

informação sobre o contexto e a problemática que estamos a estudar, contribuiu para que pudéssemos 

realizar um enquadramento sustentado e consistente sobre a realidade. O recurso à pesquisa 

documental mostrou-se fundamental para a construção dos instrumentos de recolha de dados de 

forma mais adequada possível para que surtisse os efeitos desejados. 
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2.3.2. Entrevista31 

No que diz respeito à nossa intervenção/investigação, como já referimos anteriormente, 

procuramos compreender e desvendar a realidade do contexto em estudo. Neste sentido, a entrevista 

distingue-se das outras técnicas de abordagem qualitativa, pois esta permite dar voz aos atores do 

estudo, através do diálogo e interação, pretendemos obter os significados da realidade contextual, 

tendo como principais objetivos a descrição, a interpretação e a sua compreensão. 

Na nossa intervenção/investigação a entrevista foi a técnica mais utilizada, contudo, foi 

complementada com outro conjunto de técnicas, tendo como objetivo obter o máximo de informação 

que nos possibilitasse a sua confirmação ou refutação. Esta técnica define-se por ser “[…] uma 

conversa cuidadosamente planeada que visa obter informações sobre crenças, opiniões, atitudes, 

comportamentos, conhecimentos, etc. do entrevistado relativamente a certas questões ou matérias” 

(Erasmie & Lima, 1989, p. 85). E foi exatamente com esta intenção que nós efetuamos entrevistas aos 

técnicos e ao presidente da instituição, isto é, pretendíamos saber como era o funcionamento 

organizacional, como desenvolviam a sua ação e que conhecimentos teóricos e práticos possuem ao 

lidar com a problemática da deficiência visual. 

Por conseguinte, através desta técnica recolhemos os dados a partir do discurso dos 

intervenientes, o que nos permitiu “[…] desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo.” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 134. Contudo, temos que ter em 

atenção, enquanto investigadores, a determinados aspetos relacionados com a aplicação da entrevista. 

Estes aspetos dizem respeito à forma convincente e persuasiva, que o investigador deverá assumir, ao 

solicitar a participação do entrevistado. Deverá, também, coloca-lo ao corrente do tema e dos objetivos 

da investigação para que este dê o seu aval para a realização da entrevista, como referem os autores 

(Idem, p. 136) “[…] as boas entrevistas caracterizam-se pelo facto de os sujeitos estarem à vontade e 

falarem livremente sobre os seus pontos de vista […]”. O investigador deverá também ter a capacidade 

de saber ouvir e conseguir interpretar o discurso não-verbal do entrevistado e, caso este se disperse, 

conduzi-lo novamente ao objetivo pretendido de forma subtil. Este deve, igualmente, assumir uma 

postura neutra e sem julgar, evitando assim que o entrevistado se sinta inibido e fale com naturalidade 

uma vez que estamos a pedir que este nos partilhe uma parte de si mesmo e espera, que o 

investigador, não o avalie e não o faça, de alguma forma, sentir-se diminuído (Idem, p. 137). 

                                                 
31 As entrevistas à Equipa Técnica e ao Presidente da instituição ocorreram no mês de fevereiro de 2014. As entrevistas realizadas na 

comunidade no âmbito da atividade Entrevistas de Rua, tiveram lugar no mês de Março de 2014. 
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Depois de analisar o que diversos autores nos dizem sobre a técnica da entrevista, ou seja, 

relativamente à postura do investigador durante o processo de entrevista, estes apresentam-nos 

também, três géneros de entrevistas: a entrevista estruturada (diretiva, formal, orientada ou 

padronizada); a semiestruturada (semidiretiva, semi-dirigida, não-estruturada ou não-padronizada) e por 

fim a não estrutura (aberta, não diretiva, informal e orientada para a informação) (Quivy & 

Campenhoudt, 1992, Lüdke & André, 1986). Ao termos conhecimento dos três géneros de entrevista, 

achamos que o que melhor se aplica ao nosso estudo de intervenção/investigação é a entrevista 

semiestruturada devido às suas características e à luz de Lüdke & André (1986, p.34) este é o “tipo de 

entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa que se faz em educação aproxima-se mais dos 

esquemas mais livres, menos estruturados.”. Apesar de existir um guião previamente elaborado, na 

entrevista semiestruturada, não existe rigidez na colocação das questões permitindo que o entrevistado 

vá discorrendo sobre o assunto prestando as informações que detém, que são importantes para o 

nosso estudo, permitindo-nos ir fazendo adaptações necessárias ao longo da entrevista.  

Na nossa intervenção/investigação, após a pesquisa documental, definimos quem seria alvo de 

entrevista e iniciamos a construção dos vários guiões32. A construção dos primeiros guiões decorreu da 

seguinte forma: na primeira fase realizou-se um brainstorming de questões a partir das dúvidas e 

esclarecimentos pretendidos para cada função técnica e para o presidente da instituição; de seguida 

estabelecemos as categorias a serem abordadas e refinamos as questões para que se tornassem 

claras e de acordo com os objetivos do nosso estudo. Depois de efetuadas e transcritas as primeiras 

entrevistas construímos, também, um guião de entrevistas mais diretivo, para ser aplicado na atividade 

de intervenção intitulada: Entrevistas de Rua, que consistiu na de recolha de testemunhos de pessoas 

normovisuais, residentes na comunidade envolvente da Associação Farol. A recolha destes 

testemunhos teve como objetivo conhecer e analisar o que as pessoas pensam sobre a experiência 

individual, psicológica, familiar e social das pessoas com deficiência visual. Por fim, o ultimo guião a 

ser construído, com base na pesquisa documental e nas informações recolhidas pelas entrevistas 

anteriores, foi o que serviu de pilar para a recolha dos testemunhos dos estudos de caso. A 

constituição deste guião decorreu da seguinte forma: construção de tópicos sobre que informação se 

pretendia obter; de seguida reflexão sobre que categorias deveriam ser abordadas tendo como 

referentes os vários documentos de diagnósticos existentes e por último, concretização das dimensões, 

categorias e indicadores a ser abordados. 

                                                 
32 Apêndice 1,2,3,4 
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Após os guiões concluídos formulamos o convite, para participar na entrevista, aos técnicos 

alvo do estudo e ao presidente da instituição. A marcação do dia e hora, mais conveniente para os 

entrevistados, foi o passo seguinte.  

Os guiões que elaboramos atuaram como um fio condutor em todas as entrevistas que 

efetuamos. Porém é de notar, nas transcrições33 das entrevistas, que nenhuma decorreu de forma 

rígida, uma vez que se pode notar que fomos colocando outras questões no decorrer da conversa que 

não constavam do guião. No total realizamos cinco entrevistas ao pessoal interno da Associação Farol, 

seis entrevistas a indivíduos da comunidade envolvente, e quatro entrevistas para recolha dos 

testemunhos de estudo de caso. Os dados recolhidos através de gravação foram transcritos e 

submetidos a análise de conteúdo. 

 

2.3.3. Observação Direta34 

Quando um investigador verifica a ocorrência de certos acontecimentos, situações ou 

fenómeno através da observação do contexto e/ou comportamentos sociais, culturais e ideológicos que 

acontecem ao seu redor e decide estudar essas ocorrências, a técnica de recolha de dados, a 

observação, é a “alavanca” que impulsiona a decisão de avançar na sua compreensão e 

desmitificação, através da investigação. Neste sentido, a observação está na origem da formulação do 

problema em estudo e estará, também, presente na procura das respostas, através de diversos 

instrumentos e um conjunto de outras técnicas, que nós iremos construir, permitindo-nos assim, 

fundamentar as nossas conclusões. 

Neste nosso estudo de intervenção/investigação a observação tem o papel fundamental na 

nossa pesquisa, visto que através dela pretendemos observar os factos reais para posteriormente 

triangular com o discurso dos intervenientes no processo de investigação. A observação é a técnica 

que, enquanto investigadores, nos possibilita olhar o contexto com “lentes especiais” (conhecimentos 

teóricos e empíricos) e através dela recolher dados de forma a confrontar ou refutar um conjunto de 

premissas que são objeto de investigação (Bogdan & Biklen, 1994). Esta técnica, na opinião de 

diversos autores (Bogdan &Biklen, 1994, Haguette, 1990, Lüdke & André, 1986), apresenta uma série 

de vantagens e limitações que podem estar associadas à condução do processo de investigação, ao 

próprio contexto e também ao investigador. 

                                                 
33 Apêndices 7, 8, 9 e 10  

34 A observação participante esteve sempre presente no decurso do nosso projeto de intervenção/investigação. 
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No que se refere às vantagens, e fazendo a ponte para o que pretendemos no nosso estudo de 

intervenção/investigação, o facto de possuir o papel de estagiária com um projeto de investigação na e 

para a Associação Farol, de ser apresentada aos diversos atores com esse papel e de permanecer na 

instituição diariamente durante o tempo de duração do projeto de investigação facilitou-nos a 

observação dos comportamentos, das interações e dos discursos espontâneos e contextualizados dos 

diversos intervenientes. Os conhecimentos teóricos e práticos relativamente à problemática em estudo 

foram as ferramentas auxiliares necessárias para conseguirmos interpretar os fenómenos de forma 

crítica e reflexiva. Podemos estar, também muito próximo dos intervenientes do estudo olhando a 

realidade pela perspetiva dos mesmos, acompanhando-os diariamente nas suas vivências enquanto 

utentes, familiares e colaboradores da Associação Farol. No nosso papel de investigadores em que não 

possuímos um contacto prévio com a realidade em estudo conseguimos olhar para os problemas 

existentes e detetar novos aspetos que até então não tinham sido detetados (Lüdke & André, 1986). 

Depois de conhecermos algumas das vantagens que se adequam perfeitamente ao nosso 

estudo, tivemos de decidir qual seria o nosso papel enquanto investigadores, isto é, se teríamos um 

papel participativo nas diversas atividades do contexto em estudo ou se assumiríamos um papel 

passivo e nos limitaríamos a recolher os dados para o nosso estudo. Para Bogdan & Biklen (1994), o 

investigador quando se propõe a observar o contexto, pode assumir diversos posicionamentos 

enquanto observador. Este pode assumir um papel ativo, no qual “tem um envolvimento completo com 

a instituição, existindo apenas uma pequena diferença discernível entre os seus comportamentos e os 

do sujeito” (Idem, 1994, p.125), ou por outro lado limita-se a verificar o que se passa à sua volta, não 

tomando parte das atividades que se vão desenrolando, em que “olha para a cena, no sentido literal ou 

figurativo, através de um espelho de um só sentido” (Idem, Ibidem). 

A nossa decisão recaiu na observação participante, porém como salientam Bogdan & Biklen 

(Idem) a participação efetiva dos investigadores “varia ao longo do estudo, dado que o investigador 

quando vai para o contexto a investigar é ainda o “alienígena”, isto é, são os sujeitos que o observam e 

decidem se o aceitam ou não como um igual, quando esta aceitação é efetiva, aí sim o investigador 

passa a participar mais, mas sem perdermos o foco da razão pela qual estamos a participar. Todavia, 

os mesmos sugerem uma participação moderada, tendo o cuidado de não dispor do tempo todo que 

temos na participação. Ao longo da discussão sobre as relações estabelecidas no trabalho de campo, 

Bogdan & Biklen (1994), alertam para o facto de nos podermos confrontar com o dilema sobre como 

vamos participar, podendo existir pressões para que a participação seja efetuada segundo a opinião de 

alguns membros, a observar, com características semelhantes às do investigador. A opinião que os 
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sujeitos formam sobre um investigador é, à luz dos mesmos autores, uma outra dificuldade que 

deveremos ter em conta durante a nossa participação. Para além deste facto, devemos, também, 

como sugerem os autores, ter presente a cultura dominante do nosso público-alvo, ter cuidado em não 

monopolizar a conversa segundo o nosso objetivo, deveremos procurar interagir de forma a quebrar 

barreiras que facilitem a nossa aceitação e o diálogo, preparando-nos de forma a perceber se os 

intervenientes no estudo interage connosco para “procurar a nossa aprovação” ou se se inibem (Idem, 

p.126). De salientar que, ao tentar estabelecermos uma relação, devemos ter em conta a idade dos 

interlocutores e o gênero sexual, dado que o género sexual do próprio investigador pode ou não 

constituir uma dificuldade nas relações que constrói com o público-alvo. Existem, no entanto, muitas 

outras situações, que segundo os autores, só poderão ser resolvidas pelo próprio investigador, no 

desenrolar do processo de investigação. 

 

2.3.4. Conversa Informal35 

Na nossa intervenção/investigação utilizamos a conversa informal como mais uma técnica de 

recolha de dados. Apesar do que possa transparecer o nome, esta técnica pode ocorrer em diversos 

contextos, desde contextos formais, informais e não formais. Através dela o investigador pode ter 

acesso a um variado conjunto de informações. Podemos, assim, considerar que é uma fonte muito rica 

em informações, visto esta acontecer, habitualmente, em clima de descontração. 

A aplicação desta técnica, no nosso caso, só foi possível graças à nossa predisposição para 

aprender mais sobre a problemática que a Associação Farol apoia e à nossa atitude humilde e 

respeitadora com todos os atores do contexto em estudo. A disponibilidade de cooperação nas 

dinâmicas desenvolvidas e a proposta de atividades a desenvolver no âmbito do estágio, como por 

exemplo: a Newsletter, com o objetivo de divulgar as atividades desenvolvidas por esta; o apoio ao 

funcionamento quotidiano e o apoio à intervenção junto dos utentes invisuais, suas famílias e 

comunidades de inserção, entre outras.  

A colaboração estabelecida com a equipa técnica e restantes funcionários, fortalecida pela 

convivência diária e o contacto desprendido junto dos utentes, gerou o ambiente propício para a 

promoção das ‘ditas’ conversas informais, ajudando na dissipação de algumas dúvidas na execução 

das atividades. A simples curiosidade/interesse em saber mais sobre a deficiência visual e 

funcionamento organizacional, o convívio com os utentes (sempre desejosos de uma boa conversa), foi 

                                                 
35 A técnica conversa informal esteve sempre presente no nosso percurso de intervenção/investigação, sendo mais sistematizada a partir dos 

meses de maio e junho de 2014. 
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também propício à obtenção de informações, de forma informal por parte destes, revelando-se muito 

útil para a nossa intervenção/investigação. 

A elaboração da Newsletter e o convite feito pela técnica de Ação Social para participar no 

levantamento de temas/dúvidas dos utentes para posteriormente realizar sessões de esclarecimento, 

favoreceram a recolha de informações bastante uteis, uma vez que tivemos a oportunidade de ouvir as 

dúvidas e conhecer as experiências positivas e negativas vividas por todos os utentes da Associação 

Farol. Sendo assim, a participação voluntária em atividades de angariação de fundos e a criação de 

uma equipa para a sustentabilidade financeira da instituição, permitiu-nos aprofundar conhecimentos 

sobre as dinâmicas e funcionamento organizacional. 

2.3.5. Notas de Campo36 

O trabalho de campo requer técnicas que auxiliem o investigador a não perder informação 

quando observa determinadas situações, sejam comportamentos, interações, contextos e conversas 

informais com os indivíduos do estudo, entre outras. O instrumento que têm ao seu dispor designa-se 

de notas de campo. O investigador traz consigo um bloco de notas, onde discretamente vai registando 

a informação importante para a investigação. Neste sentido, na nossa intervenção/investigação as 

notas de campo foram uma ferramenta muito importante no complemento das outras técnicas de 

recolha de dados. Como permanecíamos diariamente no contexto em estudo e participávamos, quer 

ativamente e/ou passivamente, nas atividades e vivenciávamos certas situações que ocorriam no 

mesmo, o registo das nossas perceções vividas tornou-se, assim, importante para compreender 

determinados acontecimentos na nossa intervenção/investigação relativamente ao nosso objeto de 

estudo.  

No entanto o investigador deverá ter em conta certos cuidados a ter no registo das suas notas 

de campo, como referem os autores Bogdan & Biklen (1994, pp.129-130), nas quais deixam um 

conjunto de sugestões a ter em conta pelos mesmos, isto é: deve certificar-se que não deixa as notas 

de campo em sítios de acesso fácil para alguém da instituição; deverá garantir a confidencialidade e o 

anonimato das informações recolhidas e das pessoas a quem se refere essa informação recolhida, 

criando para isso uma codificação e disfarçando a informação ao registá-la; manter o enfoque nos 

objetivos da investigação, quer no registo da informação quer na participação das atividades; deverá 

registar as notas após sair do contexto a observar; não deverá registar a informação à frente dos seus 

interlocutores, salvo se “alguém está a dar uma explicação elaborada e detalhada” (Bogdan, e Biklen, 

                                                 
36 As notas de campo foram uma constante durante todo o nosso percurso de intervenção/investigação, mas recorreu-se mais à sua utilização 

nos meses de maio a junho de 2014. 
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1994, p.130); e por fim, deverá evitar andar sempre com o papel e lápis na mão, para isso, poderá 

criar alguma estratégia para se ausentar por breves momentos para fazer um lembrete com tópicos ou 

frase do que observou, mantendo um comportamento discreto. 

Os registos obtidos nas notas de campo são utilizados por nós como complemento das 

entrevistas realizadas aos casos em estudo, na observação da interação entre os utentes e equipa 

técnica em contexto organizacional e nas atividades realizadas interna e externamente com enfoque 

nos objetivos definidos na nossa intervenção/investigação.  

 

2.3.6. Análise de Dados37 

Na investigação não chega só recolher os dados, o mais importante é a sua leitura e análise. É 

conseguir ler nas entrelinhas, isto é, descodificar o que se encontra para lá do que está registado em 

texto. E seguindo a linha de pensamento de Benavente (19990, pp. 178-179), sobre a análise 

sociológica dos discursos dos atores sociais 

Em que consiste a interpretação de um discurso senão numa leitura orientada por opções, 
questões, por hipóteses, a nossa sensibilidade face à que exprimem os outros? (…) como 
ignorar que a recolha de discursos corresponde à intenção de atingir um resultado, de os 
analisar para deles retirar alguma coisa. 
 

Neste sentido, na nossa intervenção/investigação a análise de dados consistiu no tratamento 

das informações recolhidas e na interpretação dos dados, relacionando-os, comparando-os, agregando-

os de modo a obter informações plausíveis capazes de sustentar e fundamentar o objetivo do nosso 

estudo. Porém tentamos não cair no erro de fazer uma mera descrição dos mesmos, mas antes algo 

que se mostrasse muito mais proveitoso e pertinente que consistiu na sua realização e interpretação, 

como indica o autor “A finalidade da análise de conteúdo será pois efetuar inferências, com base numa 

lógica explicitada, sobre mensagens cujas características foram inventariadas e sistematizadas” (Vala, 

2001, p. 104), 

A análise efetuada às entrevistas realizadas, ao longo do nosso estudo, exigiram da nossa parte 

uma atenção reiterada dos pormenores que pudessem resultar do discurso dos entrevistados. Para 

que isso fosse realizado com a maior isenção e seriedade possível, da nossa parte, tentamos dissociar-

nos dos entrevistados e da altura em que foram coletados os dados construindo ferramentas de análise 

onde colocamos os dados num novo contexto, tendo por base os objetivos da nossa 

intervenção/investigação. Procedemos, assim, a uma análise por dimensões e categorias 
                                                 
37 A análise de dados teve o seu início em março, com a análise dos dados das entrevistas realizadas à equipa técnica e presidente da 

instituição, prolongando-se até ao final do nosso estudo de intervenção/investigação. 
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desmontando o discurso dos entrevistados e produzimos um novo discurso através do processo de 

atribuição de significados de acordo com a problemática em estudo (Idem, Ibidem). 

Síntese 

De uma forma mais sucinta, neste nosso estudo de intervenção/investigação foi primordial a 

definição dos objetivos de estudo e as questões orientadoras para podermos efetuar a nossa análise 

empírica. Optamos, também, por seguir o paradigma de investigação qualitativo porque pretendemos 

que o diagnóstico social qualitativo seja uma aproximação à realidade e que vá à procura de 

informações sobre as circunstâncias de vida dos invisuais no seu contexto. Para que o que nos 

propomos se tornasse possível utilizamos como metodologia o estudo de caso, ou antes, uma 

aproximação ao mesmo, visto que a sua aplicação na totalidade, segundo as suas características, exige 

que disponibilizemos bastante tempo ao estudo, tempo esse que não dispomos. As técnicas utilizadas 

para a recolha dos dados foram: a observação direta participativa; a entrevista semidiretiva e diretiva; 

conversa informal e notas de campo. Para descodificar a realidade através dos dados obtidos 

aplicamos a análise de dados. Como em todas as atividades/tarefas a executar a dedicação, o esforço 

e o empenho foram sempre o nosso lema de orientação na execução de todas estas ferramentas de 

investigação. 

 

3. Diagnóstico Social Qualitativo 

Para elaborar o diagnóstico social qualitativo temos, em primeiro lugar, que conhecer o que 

este conceito significa recorrendo a diversas fontes bibliográficas. E ficamos a conhecer que, este 

conceito é um termo tributário da linguagem provinda das ciências da natureza, em particular da área 

da saúde, que acabou por ser transferido, também, para as ciências sociais. Desta forma, segundo 

Guerra (2002, p.129) este conceito é “frequentemente apelidado na literatura anglo-saxónica de 

«análise de necessidades»”, tratando-se assim de “um processo de pesquisa-acção participado” (Idem, 

Ibidem), em que, quando se fala diagnóstico, se está a dizer que este “é o conhecimento cientifico dos 

fenómenos sociais e a capacidade de definir intervenções que atinjam as causas e não as suas 

manifestações aparentes” (Ibidem, Ibidem). Partilhando da mesma opinião, Boutinet (1999, p. 237) 

refere que a adoção de uma “metodologia do diagnóstico” permite “compreender, para além das 

aparências, a problemática” que se pretende estudar. Ficamos, assim, a conhecer que diagnóstico 

social “significa identificar as mudanças sociais que formatam uma determinada problemática sobre a 

qual vamos intervir” (Guerra, 2002, p. 129). Esta definição de diagnóstico social vai ao encontro do 

que consultamos nos diversos documentos gerados pelos organismos políticos e sociais. Estes 
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designam o diagnóstico como um instrumento dinâmico que deverá ser atualizado periodicamente, que 

é um documento resultante da participação de diferentes atores, permitindo o conhecimento e a 

compreensão da realidade social através da identificação das necessidades, dos problemas prioritários 

e suas causas, os recursos disponíveis, potencialidades e constrangimentos existentes38. Nestas 

consultas constatamos que os seus diagnósticos sociais abrangem todo o concelho com o objetivo de 

identificar as necessidades e potencialidades do mesmo e constituiu-se num instrumento base para a 

definição de um plano estratégico de ação e intervenção social, onde são definidas medidas, a serem 

implementadas numa periocidade pré-determinada. Deparamo-nos, assim, com documentos que 

seguem prossupostos mais tecnicistas, que adotam metodologias de investigação quantitativas. 

Seguem, também, um conjunto de indicadores muito comuns aos censos, que mostram as tendências 

dos problemas relacionados com a pobreza e exclusão. Os dados obtidos através deste género de 

diagnóstico circunscrevem-se a um conjunto de áreas problema mostrando, por vezes, uma realidade 

pouco concreta no que concerne às necessidades reais das problemáticas com pouca visibilidade que 

pelas suas características são de difícil acesso. A sua aplicação, com estes pressupostos, acarreta 

implicações negativas no que respeita ao uso de informações que, também, são obtidas através dos 

parceiros sociais que trabalham diretamente com o público-alvo, uma vez que estes têm dificuldades 

em perceber a complexidade que se encontra na problemática a quem prestam os seus serviços. Estas 

dificuldades são acrescidas pela falta de articulação das diferentes problemáticas, uma vez que não 

são tidas em consideração as implicações que lhes estão subjacentes. Pesa embora estes 

constrangimentos os resultados quantificados, num conjunto de percentagens/números relacionados 

entre si, servem de alicerce para a criação e justificação de políticas e respostas sociais a serem 

implementadas num determinado período de tempo sob a “bandeira” do combate às desigualdades 

sociais. 

Contudo, tal como outros estudos demonstram, a utilização de uma abordagem unicamente 

quantitativa não mostra as especificidades das problemáticas no seu contexto real bem como as 

diversas situações que levam à exclusão. Estes sugerem que se use, também, a abordagem qualitativa, 

bem como o cruzamento de vários instrumentos/técnicas e que o investigador se desloque ao terreno 

com o fim de compreender as dinâmicas e os processos de exclusão das diferentes problemáticas 

detetadas. 

                                                 
38 Consulta aos documentos sobre Diagnósticos Sociais e Planos de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal do Concelho de Braga, da 

Câmara Municipal de Barcelos, da Câmara Municipal de Guimarães, da Câmara Municipal de Vila Verde e da Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso. 
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No caso da nossa intervenção/investigação o diagnóstico, que pretendemos elaborar, diz 

respeito a uma problemática distinta, ou seja, a deficiência visual, e como referimos anteriormente, 

este tem como objetivos conhecer as condições de vida e os problemas de adaptação dos invisuais, 

que podem conduzir a processos de isolamento e exclusão. Neste prisma, que ações e dinâmicas são 

efetuadas a nível de intervenção junto dos mesmos e suas famílias, que constrangimentos de 

intervenção são encontrados ao lidarem com a população portadora da deficiência e que medidas são 

tomadas para a sua superação. E como esta nossa intervenção/investigação decorre no âmbito do 

estágio do Mestrado em Educação na área de especialização de Formação, Trabalho e Recursos 

Humanos, no contexto de uma Instituição Particular de Solidariedade Social, a Associação Farol, 

pretendemos que o diagnóstico tenha uma análise de vertente indutiva e qualitativa com os atores 

socias do estudo como sujeitos ativos e participantes no processo de obtenção de conhecimento. 

Ambicionamos conhecer a realidade contextual da problemática a partir do olhar e da voz dos 

intervenientes do estudo e da constatação das dinâmicas e dos processos deslocando-nos ao terreno 

onde tudo se processa. O mesmo diagnóstico também se desenvolve a partir de duas dimensões 

relacionadas entre si. Numa primeira dimensão a investigação subordina-se à aplicação de diversos 

instrumentos de recolha e análise de dados. Numa segunda dimensão, as atividades de intervenção 

desenvolvidas, no contexto de estágio, foram pensadas para através da sua realização acedermos a 

informações sobre como a sociedade vê a problemática em estudo, nomeadamente a questão da 

abordagem ao invisual, o saber orientar e guiar, não esquecendo os processos de inclusão e igualdade 

de oportunidades que lhes são prestados. As informações recolhidas nestas duas dimensões serão 

trianguladas aquando a análise e interpretação dos dados.  

Em suma, esta nossa decisão para elaborarmos o diagnóstico social qualitativo mostra-se, de 

certa forma, inovadora, visto que este é, maioritariamente construído seguindo os pressupostos 

quantitativos. Temos, no entanto, a perceção de que a opção pela abordagem qualitativa exige que o 

processo de investigação seja mais moroso e mais dispendioso a nível de tempo e recursos. Estes 

condicionalismos servem, igualmente, de justificação para que a maioria das entidades políticas e 

sociais optem antes pela abordagem quantitativa na elaboração dos seus diagnósticos sociais. 
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3.1. Apresentação e Análise de dados 

3.1.1 Estratégia metodológica e procedimentos seguidos na construção e realização do 

diagnóstico social qualitativo 

Toda a intervenção/investigação que nos propusemos desenvolver, para além da nossa 

entrega, profissionalismos e dinamismos, exigiu um planeamento detalhado dos passos que 

pretendíamos dar para a realização do diagnóstico social qualitativo. A primeira fase do nosso 

planeamento consistiu em definir o que pretendíamos que fosse transmitido pelo diagnóstico social 

qualitativo, ou seja, que através da sua leitura e análise, quem o consultasse, conseguisse ler a 

realidade vivida pelas pessoas portadoras de deficiência visual no próprio meio onde vivem. Para 

concretização deste objetivo precisámos de dar voz aos intervenientes do estudo e ir ao contexto onde 

toda a ação se desenrola, ou seja, 

“(…) para compreender melhor a manifestação geral de um problema, as ações, as 
perceções, os comportamentos e as interações das pessoas devem ser relacionados à 
situação específica onde ocorrem ou à problemática determinada a que estão ligados.” 
(Lüdke & André, 1986, pp.18-19). 
 

Neste sentido, decidimos que o paradigma que permitiria a concretização do estabelecido seria 

o qualitativo e adotaríamos uma aproximação ao estudo de acaso, como já exemplificámos 

anteriormente. Depois destas opções, definimos quantos casos pretendíamos estudar e suas 

características. Selecionámos, assim, dois casos pertencentes ao contexto rural e os outros dois ao 

contexto urbano. Pretendíamos, também, que em cada um dos contextos os indivíduos do estudo 

pertencessem a classes sociais diferentes para que nos fosse possível analisar as dificuldades vividas 

por pessoas da mesma categoria social em dois contextos diferentes. Em reunião com o orientador e 

acompanhante de estágio selecionamos os utentes que correspondiam ao que determinamos 

previamente. Definida a amostra, a planificação do guião do diagnóstico social qualitativo foi a tarefa 

seguinte. Esta planificação teve quatro fases: na primeira fase39 definimos as categorias e indicadores 

que queríamos abranger; na segunda fase40 adequamos melhor as categorias do estudo; na terceira 

fase41 refinamos as categorias e os indicadores e ordenamos a sequência dos mesmos, por último, na 

quarta fase e, após reflexão de trabalho desenvolvido nas fases anteriores, aperfeiçoámos novamente 

as categorias, dando o guião para o diagnóstico social qualitativo por finalizado42.  

                                                 
39 Apêndice 17 
40 Apêndice 18 
41 Apêndice 19 
42 Apêndices 20 
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Após a fase de planificação, passamos à fase de realização. Esta teve início com o convite aos 

utentes pré-selecionados a participarem no estudo. Quando formulamos o convite informámos, os 

mesmos, sobre os objetivos do estudo, pedimos autorização para nos deslocarmos ao seu domicílio, 

garantimos que a sua participação era muito importante para o desenvolvimento e realização do 

projeto e que as suas respostas seriam confidenciais e anonimas. Depois de aceite o convite, 

agendamos as visitas ao domicílio recolhemos a informação (em gravação áudio com autorização dos 

participantes), contida no guião, através de conversas informais e registamos em notas de campo o 

que observamos no contexto. Por fim, procedemos à transcrição das gravações áudio das conversas 

informais. Estas e as notas de campo foram sujeitas a uma análise de dados. 

3.1.2.Estudos de caso 

3.1.2.1. Cenários Sociais 

Neste ponto apresentaremos a realidade vivida pelos cidadãos portadores de deficiência visual, 

analisando as suas condições de vida, a sua condição clinica e o seu nível de participação e inclusão 

social, de acordo com os objetivos delineados e o quadro teórico e metodológico que adotámos neste 

trabalho. Para o efeito temos por base a análise de dados realizada a partir da informação recolhida 

através das técnicas de carater qualitativo utilizadas. Para realizar a nossa análise/reflexão partimos 

das dimensões, categorias e indicadores estabelecidos no guião elaborado para o diagnóstico social 

qualitativo. Como já referimos anteriormente, e tendo em conta a amostra selecionada, o nosso 

objetivo é sinalizar os aspetos diferenciadores que existem entre classes sociais (classe baixa e classe 

média) e entre os dois contextos (rural e Urbano). Para melhor compreensão das análises efetuadas, 

os dados obtidos serão apresentados através de tabelas e apresentaremos, também, partes dos 

discursos dos quatro casos em estudo acompanhados de pequenas sínteses com um breve 

apontamento sobre os aspetos mais relevantes ou significativos do ponto de vista da construção do 

diagnóstico social qualitativo e intervenção social. 

Dimensão: Condição Social 

Neste sentido a primeira dimensão alvo da nossa análise é a dimensão: condição social. Para 

esta definimos os seguintes indicadores a observar: caraterização económica do agregado familiar, 

caraterização económica do cidadão invisual, tipo de habitação; condições de conforto, estado de 

conservação do parque habitacional, condições de habitabilidade, autonomia de movimentação pela 

habitação, existência de obstáculos e adaptação dos espaços para a deficiência visual? (sim, não, 

como?). Ao analisarmos o discurso dos utentes (Tabela 1), tendo em conta os indicadores acima 
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mencionados, os que mais se destacam são: a condição económica dos vários intervenientes e a 

questão de autonomia de movimentação na habitação. No primeiro indicador, condição económica dos 

vários intervenientes, podemos observar que este varia conforme a classe social de pertença 

independentemente do contexto onde reside, verificando assim, que os casos que são de condição 

social mais baixa só auferem a reforma por invalidez não tendo outra fonte de rendimento. Em 

oposição aos outros dois casos que, para além de aferirem reformas mais elevadas, têm ainda acesso 

a outras fontes de rendimento. No segundo indicador, autonomia de movimentação na habitação, os 

intervenientes referem que não têm dificuldades e conseguem ter perfeita autonomia nas suas 

deslocações pela habitação. Esta facilidade, relatada pelos mesmos, só é possível porque conhecem 

bem o espaço e indiretamente prepararam-no, através da decoração (cor disposição do mobiliário, 

tapetes) de acordo com as suas necessidades.  

Tabela 1 – Quadro X - Dimensão Condição Social 

CATEGORIAS CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

Condição social 

e económica; 

família, 

condições 

residenciais e 

graus de 

autonomia 
 

O meu filho (…) trabalhava 
num patrão há cerca de 6 
anos.” “E a minha filha 
trabalha no Boticário, é 
gerente no Boticário.” “(…) 
esta minha filha mais nova, 
é testemunha de Jeová 
(…)” 

“(…) o meu pai conseguiu juntar um 
dinheirito e ainda tinha algum dinheiro. 
Ele era reformado. Daqui ainda recebia 
a reforma, não era muito, mas com a 
reforma que recebia da Suíça (…)” 

“A minha esposa em França 
trabalhou nas limpezas, tinha 
patroas. Desde que veio aqui 
para Portugal nunca mais 
trabalhou, não tinha 
necessidade de trabalhar. “ 

_______________ 

“Vivo com a reforma e 
subsídio de viuvez.” 

“Eu recebo uma média de 400€ de 

reforma com os duodécimos, que eles 
começaram agora apagar, mas são 
300 e picos fora isso.” 

“Eu vivo com a pensão de 
França e aqui de Portugal.” 

“Eu estou reformada por 
invalidez.” 

_______________ _______________ _______________ 

“O rendimento que recebo neste 
momento é a minha reforma de 
invalidez e também recebo uma 
parte do meu falecido marido. 
Mas tenho uma boa reforma, 
nem vem no IRS nem nada, 
porque a mim deram-me seguro 
de vida e não seguro de 
trabalho.” 

“O meu problema, por 
exemplo na piscina, é que 
não me oriento nada, 
porque é assim, portas 
claras e paredes claras, é 
um problema, para mim é 
tudo igual.” 

“Eu não sei se já reparaste, mas eu 
tenho uma boa orientação. Eu adapto-
me facilmente às situações.” 

“Normalmente quando venho 
aqui para a sala, procuro o 
tapete e depois a mesa de 
centro e sei que à frente 
tenho o sofá, e aí consigo 
orientar-me.” 

“(…)aqui eu tenho as minhas 
coisas todas direitinhas e se 
andar com os olhos fechados eu 
consigo orientar-me (…)” 

“As cores forem muito 
uniformes, isso para mim 
não dá.” 

“Eu não sinto obstáculos, mas a casa 
tem, assim para pessoas que tenham 
dificuldades tem.” 

“A casa já foi construída de 
forma a não ter obstáculos, 
procuramos adapta-la à 
minha situação.” 

“Para já ainda não tive 
necessidade de fazer nenhuma 
alteração na decoração da 
casa.” 

“Não tive de fazer qualquer 
alteração à casa, pois 
oriento-me muito bem.” 

“Mas lá em casa eu conheço muito 
bem o espaço e não foi preciso 
qualquer alteração.” 

“Os tapetes aqui em casa já 
são próprios e mais pesados 
para não escorregar e, 
também, servem para eu me 
orientar dentro da casa.” 

“Um dia mais tarde terei de tirar 
esta mesa daqui, porque eu 
venho por ali assim, mas um dia 
qualquer terei de a tirar, depois 
também terei de tirar certas 
coisas do corredor para ficar 
livre para eu andar.” 

Fonte: Apêndice 34 - Análise de dados dos estudos de caso para o diagnóstico social, por dimensões de análise. 
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Nas nossas deslocações ao terreno tive a oportunidade de comparar os discursos dos utentes 

com o que observamos no contexto real. E verificámos que apesar de um dos utentes referir que tinha 

boas condições de habitabilidade e bons acessos à mesma, nós pudemos observar que não era isso 

que a realidade apresentava. Como a tabela 2 mostra, a casa do utente mostrava sinais de alguma 

degradação e o principal problema observado residia no caminho de acesso à mesma. Deve-se ter em 

conta este facto, uma vez que este limita a autonomia do utente nas deslocações ao exterior. 

Destacamos, também, a situação de o utente ter de cuidar da mãe que se encontra doente e com  

Tabela 2 – Quadro XV - Categoria: Condição Social e Económica; Família, Condições Residência e 

Graus de Autonomia 

Condição social e económica; família, condições residenciais e graus de autonomia 
Indicadores Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Tipo de 
habitação 

Apartamento no 
primeiro andar 

A casa do utente é uma 
moradia já com alguns 
anos e a precisar de 
intervenção de 
conservação. 

O utente vive numa 
zona residencial com 
vivendas geminadas 

A casa é uma vivenda com dois pisos, 
primeiro andar e rés-do-chão que é 
garagem e arrecadação. 

Condições de 
conforto  

Tem todas as 
condições de 
conforto e 
habitabilidade 

Quanto ao conforto é 
razoável uma vez que têm 
o necessário para viver o 
dia-a-dia apesar da 
austeridade e pobreza do 
recheio interior da casa. 

A sua habitação está 
em excelentes 
condições e foi 
construída segundo as 
suas orientações e já 
com as adaptações 
necessárias à sua 
condição de invisual. 

O interior da casa tem acomodações 
pequenas, um corredor a todo 
cumprimento, e muitos bibelôs em 
cima dos móveis e em todas as 
repartições da casa. Verifica-se que a 
casa tem todas as condições de 
conforto e higiene. 

Estado de 
conservação 
do parque 
habitacional. 

O exterior do 
bloco de 
apartamentos 
não se encontra 
degradado. 

Para chegar à casa do 
utente o caminho é 
bastante ingreme e em 
asfalto e só consegue 
passar um carro e com 
bastante dificuldade. 

A zona envolvente da 
sua residência não 
possui obstáculos na 
rua que o privem de 
se movimentar. 

A utente mora numa aldeia, a sua casa 
fica mesmo à beira da estrada 
camarária tendo algum movimento. A 
sua casa e terraço ficam lado a lado 
com a casa da sua irmã. O passeio da 
rua é em paralelo e não tem grandes 
obstáculos. A utente tem um portão 
principal e tem outro mais pequenino 
que dá acesso ao terraço da casa da 
sua irmã. 

Condições de 
habitabilidade 

A casa 
demonstra ter 
boas condições. 

As condições de higiene 
também não são as 
melhores, mas como o 
utente é invisual e a sua 
mãe está muito doente 
não tem como fazer 
limpeza em casa. 

A vivenda onde o 
utente mora tem 
excelentes condições 
de conforto e 
habitabilidade. 

A parte exterior da casa, também, tem 
boas condições e encontrasse limpa e 
asseada. 

Autonomia de 
movimentação 
pela 
habitação. 

Como tem 
alguma acuidade 
visual, a casa 
está decorada 
em tons escuros 
de forma a 
detetar os 
obstáculos. 

Apesar dos obstáculos o 
utente movimentasse pela 
casa com muita facilidade. 

Denota-se que a 
decoração e 
disposição da mobília 
na casa estão 
ajustadas a que o 
utente não encontre 
obstáculos e tenha 
autonomia na sua 
deslocação pela 
mesma. 

A utente em estudo ainda tem um 
resíduo visual conseguindo desta forma 
movimentar-se com autonomia pela 
casa, não se atreve a sair muito à rua 
sozinha porque apesar da dificuldade 
de visão tem também insensibilidade 
nos pés, não sentido onde pisa e o que 
pisa. 

Fonte: Apêndice 34 - Análise de dados dos estudos de caso para o diagnóstico social, por dimensões de análise (Notas de 
Campo). 
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Dimensão: Condição Clínica 

Nesta dimensão tomamos por base os seguintes indicadores: processo que conduziu à 

cegueira (história de vida/história clínica), histórico clínico (outras doenças para além da cegueira), 

quais as principais dificuldades sentidas a nível pessoal e social, nível de autonomia. Neste sentido, ao 

observamos a tabela 3, o aspeto que ressalta é que todos os intervenientes do estudo começaram a ter 

problemas de visão já em idade adulta. A perda de visão dos intervenientes em estudo teve como 

origem as diversas anomalias, que já falamos no capítulo anterior. O facto de terem sido normovisuais, 

faz com que o processo de perda da visão origine sentimentos de revolta e dificuldades de aceitação 

sua nova condição de vida. O seu estado emocional fica afetado, levando ao aparecimento de diversas 

sintomatologias psicológicas. Aliado a estes problemas, o histórico clinico dos intervenientes no estudo 

demonstram que estes sofrem de outras doenças crónicas. Quanto ao indicador sobre o nível de 

autonomia observamos que os utentes têm uma autonomia relativa, ou seja, são autónomos para 

realizar as suas atividades de vida diária, mas no que respeita à autonomia no acesso ao exterior, estes 

demonstram ter alguma dificuldade não se aventurando a sair sozinhos. 

 

Tabela 3 – Quadro XI - Dimensão Condição Clinica 

CATEGORIAS CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

Condição 
perante a vida 
a vida: 
histórico 
clínico e 
situação atual 

“(…) é o nervo ótico que 
nasceu sem vida.” 

“Eu perdi a visão, já tinha 20 e tal 
anos.” 

“A minha perda de visão sabes é retina 
pigmentária, tanto eu como os meus irmãos 
temos isso, é uma doença hereditária.” 

“A que não havia nada a fazer a retina 
deslocou-se completamente, a outra a 
retina também estava quase a deslocar-se, 
e tive de ser operada de urgência.” 

“Aos 35 anos deixei de ler e, 
também, provavelmente 
mesmo assim nas ruas, os 
falsos e assim, mas eu sei que 
os falsos e os obstáculos 
pequenos sempre foram um 
problema para mim (…)” 

“As operações que fiz aos olhos 
desde pequeno foram por causa 
das tensões oculares (…)”“Por 
estar em risco de vida levei com 
um xeque-mate, porque tiveram 
de me tirar os olhos porque se 
não eu morria mesmo.” 

“(…)eu tinha os meus 19, 20 anos quando 
dei por ela que tinha isto (…)” 

“Depois mais tarde tive uma catarata (…)” 

“(…) a nível de diabetes e etc 
não tenho nada.” 

“Para além da perda total de 
visão tenho, também, problemas 
nos rins mas neste momento já 
não estou a ser medicado para 
isso. Tenho é hipertensão, 
colesterol alto e diabetes tipo II, 
mas anda tudo controlado com 
medicação.” 

“Hoje não sou cego de todo ainda, vejo a 
claridade, vejo ali a luz da janela, se estiver 
uma luz acesa consigo ver diferencio a noite 
do dia.” 

“(…)na altura fiquei com 15% de visão 
agora devo ter 5% (…)” 

“O meu problema sempre foi a 
depressão que apanhei. 
Ficaram as tonturas, que 
quando apanhei aquela 
depressão (…)” 

“Depois passei um mau bocado 
com a adaptação. E depois na 
altura isolei-me bastante e não 
tinha quem me desse apoio.” 
“Houve uma etapa da minha vida 
que ficou ‘congelada’.” 

“A nível de outras doenças sempre fui uma 
pessoa saudável, só fui operado a uma 
hérnia na coluna, mas isso foi do esforço do 
trabalho (…)” 

“Eu estava a fazer reação à insulina e 
provocou-me a cegueira. Eu tinha 33 anos 
quando descobri que tinha diabetes. De 
resto nunca tive mais nada, tenho angina 
de peito, mas anda controlada e sempre 
bem tratada, e os diabetes provocaram-me 
insensibilidade nos pés, é o chamado pé 
diabético.” 

_______________ _______________ 

“Eu nunca notei muito as dificuldades porque 
tive sempre a minha mulher e as minhas 
filhas ao meu lado, nunca senti dificuldades.” 

“As principais dificuldades que tive de 
enfrentar a nível pessoal e social com a 
perda da minha visão foi o facto de ter de 
abandonar tudo e isolar-me aqui na aldeia, 
agora a nível de tarefas domésticas eu sou 
capaz (…)” 

    

“Eu andava sozinha.” “Mas 
agora meter-me assim pela 
cidade não me meto, não me 
meto, porque tenho receio.” 

“Eu vivo numa aldeia o que, 
também, não era fácil a 
deslocação.” 

“A nível de autonomia, podemos dizer que 
sim, mesmo na rua normalmente vou 
acompanhado mas se não for pego na minha 
bengala e desenrasco-me.” 

“(…) faço o possível para fazer as minhas 
coisinhas para não perder autonomia 
toda.” 

Fonte: Apêndice 34 - Análise de dados dos estudos de caso para o diagnóstico social, por dimensões de análise. 
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Dimensão: Autonomia 

Para esta dimensão definimos os seguintes indicadores a analisar: composição do agregado 

familiar, existência ou não de apoio familiar, quais as reações dos familiares perante a perda de visão, 

acessibilidades exteriores, existência ou não de redes de apoio da vizinhança, acesso a serviços 

(farmácia, supermercado, etc.), acesso a cuidados de saúde, participação no mercado de trabalho.  

A informação que merece a nossa atenção, nesta dimensão (tabela 4), diz respeito ao facto do 

acesso aos cuidados de saúde e aos serviços ser diferente nos dois contextos, isto é, quem vive no 

meio urbano tem mais facilidade de acesso a estes. Um outro aspeto a salientar é falta rede de apoio 

que os utentes têm. Por fim, e a confirmar a informação obtida na dimensão condição social sobre a 

caraterização económica dos intervenientes, o indicador sobre a participação no mercado de trabalho, 

mostra-nos que estes não têm qualquer participação neste. 

 

Tabela 4 – Quadro XII - Dimensão Autonomia 

CATEGORIAS CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

Autonomia e 
redes de apoio 

“Eu tenho duas raparigas e 
um rapaz.” 

“Eu moro aqui sozinho com a 
minha mãe, os meus irmãos 
estão emigrados (…)” 

“(…) como tinha o meu pai 
aqui comigo e para prestar 
apoio a mim e ao meu pai 
(…)” 

“Eu não tenho filhos, eu casei 
com 26 anos e aos 27 anos 
fiquei viúva (…)” 

“Eu sou viúva há 18 anos.” “Os meus pais e os meus 
irmãos sempre me deram 
[apoio] mas é diferente, era 
algo que eu tinha de enfrentar 
sozinho.” 

 “Eles são formidáveis, eu tenho 
uma família que graças a Deus, 
é isso que me tem dado muito 
apoio.” 

“Os meus filhos neste 
momento não vivem comigo.” 

_______________ _______________ _______________ 

“Tenho os meus filhos que 
me acompanham, ou mando-
os a eles, ou eles vão 
comigo.” 

_______________ _______________ _______________ 

“E a minha mãe sempre me 
protegia.” 

_______________ 

“(…) sempre a minha mulher 
e as minhas filhas ao meu 
lado (…)” 

“Eu estava habituada a ter uma 
vida social muito ativa e aqui 
nem de casa saio, porque não 
tenho passeio nem nada, e 
tenho logo a estrada a passar 
em frente, ia logo por uma 
ribanceira abaixo.” 

“Antigamente as pessoas 
ajudavam-se mutuamente e, 
assim, sem pedir nada em 
troca. Mas agora mesmo a 
juventude tem falta de amor, 
falta de entrega pelo outro.” 

“(…) os vizinhos ainda vivem 
distanciados e é complicado, 
se for alguma coisa muito 
urgente sei que ajudam se 
não passamos 
despercebidos.” 

_______________ 

“A única vantagem que tenho 
aqui é o apoio familiar e a 
minha vizinha aqui do lado que 
está sempre aqui a fazer-me 
companhia (…)” 

“Nós temos aqui tudo perto, 
desde farmácias, 
supermercado, temos tudo, o 
facto de morar na cidade 
facilita-nos.” 

“Depois para ir às compras e 
outras coisas só com a ajuda 
da associação porque nós 
aqui não temos nada perto, 
temos de ir à vila.” 

“A nível de acessos aos 
serviços, farmácias e assim, 
nunca fui sozinho, mas como 
vivemos aqui na cidade temos 
tudo perto (…).” 

“Agora sair daqui não, se fosse 
na vila eu ia e fazia o que 
precisava, aqui não consigo 
nada disso.” 

"eu como tenho o tempo 
mais livre porque não posso 
desempenhar um trabalho, 
nunca desempenhei, foi 
sempre doméstica.” 

_______________ 

“(…)nunca tive problemas em 
andar dentro do centro de 
saúde ou em qualquer lugar 
sempre me consegui 
orientar.” 

“Agora para ir à farmácia ou às 
compras ou assim, aqui não dá, 
não tenho acesso nada nem 
consigo apanhar o autocarro vou 
com a minha irmã fazer as 
compras e trago o que preciso 
(…)” 

Fonte: Apêndice 34 - Análise de dados dos estudos de caso para o diagnóstico social, por dimensões de análise. 
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Dimensão: Participação e Inclusão Social 

Para esta dimensão definimos os seguintes indicadores a ter em conta: participação em 

atividades culturais, participação na esfera política, participação na esfera social. Dos dados obtidos 

através destes três indicadores os únicos resultados que mais se destacam, como podemos ver na 

tabela 5 referem-se ao facto de os intervenientes na sua maioria não terem uma participação ativa na 

vida política e a sua vida social está dependente do seu envolvimento em associações e em atividades 

relacionadas com a religião. 

 

Tabela 5 – Quadro XIII - Dimensão Participação e Inclusão Social 

CATEGORIAS CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

Participação 
cívica e 
cultural 

“Eu também tenho o meu tempo 
ocupado, faço esta obra, de 
manhã e de tarde, vou dar o meu 
testemunho, vou pregar o 
evangelho que me dá muita 
felicidade, e fisicamente e 
espiritualmente preenche-me, 
não tenho tempo para pensar em 
problemas e nem em coisas 
nenhumas.” 

“A nível da participação em 
atividades culturais, como tu 
sabes, participo no grupo de 
teatro da associação e 
depois também vou a visitas 
a museus e outras 
atividades quer da 
associação, quer do centro 
de convívio (...)” 

“A nível da participação cultural 
faço parte do grupo de teatro na 
associação, quando estava na 
ACAPO tinha aulas de 
informática, mas vou a 
espetáculos, vamos à discoteca, 
ao cinema, quando a minha 
filha tinha apresentações de 
dança que ela e o marido eram 
professores, eu ia ver as 
apresentações. Eu ia minha 
mulher chegamos a andar em 
danças de salão.” 

“Sobre as atividades culturais 
tenho o teatro na associação 
e no outro centro onde 
participo também, temos 
muitos  
trabalhos manuais e fazemos 
passeios ao ar livre, vamos às 
piscinas.” 

“Não sigo nenhuma ideologia 
política, o testemunho da bíblia é 
o que me preenche e me guia 
(…)” 

“Agora na vida política, isso 
não me meto, na altura os 
do PS queriam que eu fosse 
fazer campanha por eles, 
mas eu não estou para isso. 
“ 

“Na vida política estive alguns 
anos, andei metido na política 
pelo PS, fiz parte da junta da 
freguesia, era deputado da 
assembleia, e já era invisual.” 

“A nível político aqui na aldeia 
não me meto, a única coisa 
que tenho é a minha televisão 
onde vejo e gosto muito de 
ouvir os debates na 
assembleia, porque como eu 
não consigo ler eu gosto de 
estar informada para depois 
poder conversar sobre o 
assunto.” 

“O facto de pertencer a 
testemunhas de Jeová faz com 
que eu conviva com muitas 
pessoas, que saia de casa, que 
tenha muitas amizades e, 
também se aprende.” 

“(…) também é isso que me 
ajuda a estar com outras 
pessoas, porque se não era 
só eu e a minha mãe.” 

“A minha vida social é bastante 
ativa, tenho muitos contactos 
com diversas pessoas (…)” 

“Eu aqui não tenho ninguém 
com cultura para ter uma 
conversa rica, ou falar de um 
bom livro, ou das notícias do 
país, mas lá na associação 
não tem nada disso.” 

Fonte: Apêndice 34 - Análise de dados dos estudos de caso para o diagnóstico social, por dimensões de análise. 

 

Caso 1 

Introdução do Caso 1 

O primeiro caso, em estudo, refere-se a uma utente de 61 anos de idade, viúva, mãe de três 

filhos. Atualmente vive no meio urbano. Durante toda a sua vida nunca desempenhou um trabalho que 

fosse remunerado. Se olharmos para a sua sociografia, podemos ver que é oriunda de uma família 

humilde e numerosa (9 irmãos), não conheceu os avós maternos, quanto aos paternos estes, tanto 
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como os seus pais, eram pequenos agricultores que trabalhavam por conta de outrem, só o seu pai é 

que frequentou a escola (tinha a 2ª classe). A utente só conseguiu frequentar a escola até a 4ª classe 

devido à sua dificuldade visual. 

 

Apresentação do Caso 1 

“Eu sou natural de Terras de Bouro, o meu concelho é Terras de Bouro. A minha freguesia é Vilar da 

Veiga, onde tem a barragem de Vilarinho das Furnas. A barragem da minha terra foi feita, tinha eu 2 

anos, a minha aldeia ficou submersa. Eu ainda vejo um bocadinho. Portando, segundo os médicos, 

quando eu era pequenina, a minha mãe começou a topar não é, nota-se porque a minha mãe era 

tecedeira… mas também não precisava de ser tecedeira, bastava estar a coser. Quando ela 

remendava, antigamente falava-se remendar, não é, depois, se calhar, caía-lhe o carrinho das linhas, 

ou caia-lhe um dedal, ou caia-lhe um botão, ou um tostão; - «Oh menina apanha-me aí o dedal». E eu 

andava a palpar e não conseguia encontrar… - «Apanha-me aí o tostão. Aí meu Deus, a minha filha vê 

mal». E começou-me logo a levar-me aos médicos. E então nunca houve nada a fazer. Nunca disseram 

à minha mãe o que era e o que não era. Nunca receitaram nada, pronto, e o meu problema era por 

exemplo degraus, falsos, um obstáculo pequeno, uma silva, uma pedrita. E a minha mãe sempre me 

protegia. Via um caco, dava um pontapé ao caco. Para eu, às vezes, não me ir alajar. Se via uma silva, 

tirava-a para o lado com o pé ou com a mão. Via um degrau ou uma coisa qualquer; - «Oh filhinha tem 

cuidado, desce aqui, desce aqui». Sempre o cuidado de mãe. Mas eu conseguia ultrapassar 

obstáculos. Eu andava sozinha. Eu ia ao moinho. Eu tirava as espigas do canastro malhava o milho, 

crivava-o, metia-o para o saco e ia ao moinho, trocar em farinha e vinha, ia sozinha e vinha. Assim 

como por aqui, também, vou ali às compras e tal. Mas agora meter-me assim pela cidade não me 

meto, não me meto, porque tenho receio. E não tenho essa necessidade de me meter. Tenho os meus 

filhos que me acompanham, ou mando-os a eles, ou eles vão comigo. Nós temos aqui tudo perto, 

desde farmácias, supermercado, temos tudo, o facto de morar na cidade facilita-nos. Eu sou muito 

aberta e muito comunicativa, mas eu noto que há aí pessoas que são muito fechadas que só andam 

na vida deles. Eu sou um pouco reservada, mas não muito. Hoje essa bondade não é como 

antigamente. Antigamente as pessoas ajudavam-se mutuamente e, assim, sem pedir nada em troca. 

Mas agora mesmo a juventude tem falta de amor, falta de entrega pelo outro. E quando fazem alguma 

coisa fazem por interesse. Mas em relação ao meu problema da visão, depois mais tarde é que 

oftalmologista me disse. Eu cheguei a estar internada quando tinha 21 anos porque apanhei uma 

depressão aos 18 anos, e deixou-me sempre mazelas. E então é que me disseram que o meu 
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problema era uma cranioestenose. Eu nunca me esqueci desta palavra, eles falavam cranioestenose. 

Depois anos mais tarde eu calhei de dizer ao médico e ele disse: - «é isso mesmo, cranioestenose», é o 

nervo ótico que nasceu sem vida. E depois já secou mais um bocado, porque pirou mais um bocado. 

Porque o olho não é alimentado. Mas graças a Deus, a nível de diabetes e etc não tenho nada. O meu 

problema sempre foi a depressão que apanhei. […] Eu não deixava os medicamentos atuar, porque 

primeiro começam os contras e só depois é que começam a fazer efeito. Foi mesmo por Deus, até que 

aos 21 anos ele internou-me no hospital S. João e estiveram a fazer muitos exames, muitos exames e 

tal e pronto, aí também não me deram medicação, nadinha, eu andava com o meu sistema muito 

alterado. […] Mas depois vim para casa, depois fiquei sempre com os sintomas, mas graças a Deus, já 

andei prior. Agora já ando melhorzinha, já ando melhorzinha. Porque mesmo em Pisões quando tive os 

filhos, eles vieram todos nascer aqui a Braga mas registei-os em Pisões por ser mais perto e foram lá 

criados. Depois voltamos outra vez para cá em 1990. […] Aos 35 anos deixei de ler e, também, 

provavelmente mesmo assim nas ruas, os falsos e assim, mas eu sei que os falsos e os obstáculos 

pequenos sempre foram um problema para mim… […] Os meus filhos, graças a Deus, não têm 

problemas visuais, o problema não é genético e ainda bem. Mas os meus netos podem a vir a ter, mas 

para já a minha netinha não tem nada. […] O meu filho era pequenino quando pai apanhou uma 

trombose, ele tinha 11 aninhos. Eu sou viúva há 18 anos. Ele sempre trabalhou, e dizia-me: «Mãe! 

Trabalho há, não há é emprego.» Os meus filhos neste momento não vivem comigo […] Eu também 

tenho o meu tempo ocupado, faço esta obra, de manhã e de tarde, vou dar o meu testemunho, vou 

pregar o evangelho que me dá muita felicidade, e fisicamente e espiritualmente preenche-me, não 

tenho tempo para pensar em problemas e nem em coisas nenhumas. Não sigo nenhuma ideologia 

política, o testemunho da bíblia é o que me preenche e me guia, não há coisa melhor. O facto de 

pertencer a testemunhas de Jeová faz com que eu conviva com muitas pessoas, que saia de casa, que 

tenha muitas amizades e, também se aprende.” 

 

Síntese 

Neste caso podemos verificar que os aspetos importantes a salientar a nível da intervenção 

social são: o quadro psicológico, com historial de depressão, e a contínua manifestação dos sintomas 

aliados a este; a possível progressão e agravamento da perda de visão; o facto de viver sozinha, e não 

sair à rua sem ajuda, por ter dificuldades no que diz respeito às técnicas de orientação e mobilidade 

que a ajudariam a detetar e a ultrapassar os obstáculos. Os únicos pontos positivos a salientar são a 
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sua pertença ao culto das testemunhas de Jeová que lhe permite ter uma vida social ativa e como 

escape aos seus problemas e a sua vontade de continuar a aumentar o seu conhecimento. 

 

Caso 2 

Introdução do Caso 2 

Neste segundo caso, o utente tem 50 anos, solteiro e viveu toda a sua vida no meio rural e na 

casa dos pais. O seu pai morreu recentemente e neste momento vive só com a mãe, que já era doente 

e após a morte do marido viu a seu quadro clinico a agravar-se. O utente é quem cuida da mãe e da 

casa. Como no caso anterior, através da sociografia do utente em estudo ficamos a saber que os avós 

paternos e maternos eram pequenos agricultores ao serviço de outrem. Do lado materno, o utente, só 

conheceu a avó e do lado paterno conheceu os dois, mas já em idade avançada. O pai começou por 

trabalhar na construção civil e depois emigrou para a Suíça com contratos de 6 em 6 meses. A mãe 

ficou por cá para cuidar dos filhos (8 filhos) da casa e do campo. Tanto os avós como os pais eram 

analfabetos, no entanto, o utente frequentou o ensino especial até à 4ª classe e depois foi para uma 

escola de ensino normal até completar o 6º ano.  

 

Apresentação do Caso 2 

“Eu sou de 8/10/1964, estou quase a fazer 50. Ainda andei na escola e cheguei a fazer a sexta 

classe. Cheguei a frequentar formação em oficinas de artesanato, onde fazia muitas coisas. Trabalhava 

na carpintaria fazia muitas coisas, fazíamos cadeiras, cestos… mas nunca fez disto uma profissão e 

nunca tive nenhuma profissão, nuca recebi um ordenado fixo eu só recebia através do Fundo Social 

Europeu porque estava em formação. E depois comecei a receber a pensão de invalidez aos 18 anos. 

Eu frequento a associação desde o inico de ela ser criada, mas antes já participava nas atividades de 

férias que havia. […] Eu comecei a ser operado, as primeiras operações que me fizeram, tinha eu 

quatro meses. Comecei logo a andar nos médicos. Eu tinha um ano de vida e já me tinham feito três 

operações, já fiz oito operações aos olhos. Eu nasci com glaucoma congénito, nasci com 60% de visão. 

E é por isso que eu, com 9 anos, fui para o ensino especial. Eu já estava em risco de cegar, mesmo os 

médicos disseram logo aos meus pais, que eu a partir de uma certa idade ia ficar invisual. Mas eu 

fiquei mais revoltado… eles não contavam que eu perdesse a visão tão rápido. Foi uma queda que eu 

dei e bati com a cabeça numa coluna e, tive que levar pontos, foi a partir daí que comecei a piorar. 

Mas pronto uma pessoa já nasce com este destino e tem que se conformar. […] E eu até ao dia de 
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hoje ainda consegui juntar algum dinheiro, porque tenho as ajudas dos meus pais, não é. Os meus 

gastos, são do meu dinheiro, ou seja, da minha responsabilidade, é por exemplo, roupa, 

medicamentos, a vinda aqui para associação, as idas ao médico e assim, agora a alimentação, 

despesas de casa e o resto eram da responsabilidade deles. Mas eu também trabalhava em casa, fazia 

sempre alguma coisa e eles reconheciam. E estava em casa com eles. E era o que eles diziam, se 

tivermos que ajudar alguém é a ti que estás aqui. Eles também ajudam os outros meus irmãos, 

também, não lhe falham, mas era eu que estava com eles e cuidava deles, claro. […] Eu fazia-lhe tudo, 

até a fralda lhe mudava. Às vezes quando falo isso às pessoas elas perguntam como isso era possível. 

[...] A minha mãe agora, também, está com problemas de saúde bastante graves, tem problemas de 

cabeça, ou seja, problemas de memória, desequilíbrio. O cérebro dela está a ficar cansado. […] Já 

tenho de fazer tudo em casa, só ainda não tenho de a levar à casa de banho, a ele muitas vezes o 

levava à casa de banho e não era fácil por causa da estrutura da minha casa. Eu não sinto obstáculos, 

mas a casa tem, assim para pessoas que tenham dificuldades tem. […] Eu às vezes quando chegava à 

associação, como fazia parte da antiga direção, eram problemas aqui, eram problemas em casa, eu 

não sei como não apanhei um esgotamento. […] Mas lá em casa eu conheço muito bem o espaço e 

não foi preciso qualquer alteração. Eu não sei se já reparaste, mas eu tenho uma boa orientação. Eu 

adapto-me facilmente às situações. Mas quando andamos com a bengala e não fazemos as técnicas 

bem-feitas, faz-se tantas asneiras. […] Eu perdi a visão, já tinha 20 e tal anos. […] As operações que fiz 

aos olhos desde pequeno foram por causa das tensões oculares que aumentavam muito e as 

intervenções eram para baixar a tensão e também usava gotas próprias todos os dias. Só que as 

minhas tensões subiam muito, a última vez que fui operado os meus olhos ficaram vermelhos e 

cresceram muito para fora. Eu podia ter morrido na altura, eles disseram-me e até fui operado de 

urgência, […] Na altura que andava no colégio ainda via, a 60% como já te disse só que depois fui 

perdendo, mas nunca usei óculos. Tinha bastante dificuldade mas conseguia andar na rua sozinho, 

conseguia fazer tudo. Eu ia para o Porto sozinho, para Lisboa também. A partir dos 16 anos é que 

comecei a sentir mais dificuldade, começou a piorar. A minha tensão ocular excedeu o limite e tive de 

ser medicado para poder ser operado, tive, também, derrames, ou seja, tive muitos problemas. Eu 

agora estou a conversar contigo, mas se fosse aqui à uns anos atrás, não conseguia estar assim a 

conversar contigo, era muito nervoso, falhavam-me as palavras… é muito complicado. Eu perdi toda a 

minha autonomia e visão no espaço de um ano. […] Por estar em risco de vida levei com um xeque-

mate, porque tiveram de me tirar os olhos porque se não eu morria mesmo. E foi o final da esperança 

toda. Depois passei um mau bocado com a adaptação. E depois na altura isolei-me bastante e não 
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tinha quem me desse apoio. Os meus pais e os meus irmãos sempre me deram mas é diferente, era 

algo que eu tinha de enfrentar sozinho. E antigamente não existiam instituições com apoio psicológico 

e para invisuais. Só mais tarde é que tive aqui na associação e em Lisboa. Depois os amigos que tinha 

enquanto via, depois de perder a visão acabaram-se as amizades. Acabaram-se as saídas, os convívios. 

[…] Eu vivia numa aldeia o que, também, não era fácil a deslocação para isso. Houve uma etapa da 

minha vida que ficou “congelada”. […] Para além da perda total de visão tenho, também, problemas 

nos rins mas neste momento já não estou a ser medicado para isso. Tenho é hipertensão, colesterol 

alto e diabetes tipo II, mas anda tudo controlado com medicação. Os problemas dos rins é que me 

trouxeram outros problemas de saúde, não é nada, mas foram 5 anos a sofrer dos rins e isso tudo 

ajuda a que a saúde se deteriore. Eu moro aqui sozinho com a minha mãe, os meus irmãos estão 

emigrados e os vizinhos ainda vivem distanciados e é complicado, se for alguma coisa muito urgente 

sei que ajudam se não passamos despercebidos. Depois para ir às compras e outras coisas só com a 

ajuda da associação porque nós aqui não temos nada perto, temos de ir à vila. A nível da participação 

em atividades culturais, como tu sabes, participo no grupo de teatro da associação e depois também 

vou a visitas a museus e outras atividades quer da associação, quer do centro de convívio e também é 

isso que me ajuda a estar com outras pessoas, porque se não era só eu e a minha mãe. Agora na vida 

política, isso não me meto, na altura os do PS queriam que eu fosse fazer campanha por eles, mas eu 

não estou para isso.” 

 

Síntese  

Através do discurso deste utente conseguimos detetar alguns problemas que devem ser alvo 

de intervenção social. O que mais sobressai é a situação em que o utente vive. Pois este vive sozinho 

com a mãe doente e tem de ser este a cuidar dela. A falta de rede de apoio, tanto familiar como de 

vizinhança também é uma situação preocupante porque intensifica o isolamento e dificulta a prestação 

de socorro em caso de necessidades. A dificuldade no acesso a bens e serviços é outra questão 

preocupante, uma vez que para conseguir os bens essenciais e ter os cuidados de saúde necessários 

tem de se deslocar à vila e os transportes públicos são precários, dependendo assim do apoio de 

associações civis. Às dificuldades associadas à sua situação como invisual acresce a situação de 

prestação de apoio à mãe doente e os fatores de isolamento, estes elementos podem conduzir ao 

aparecimento de sintomatologias psicológicas. 
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Caso 3 

Introdução do Caso 3 

No terceiro caso, o utente vive no meio urbano, tem 59 anos é casado e pai de duas filhas. 

Através da sua sociografia podemos observar que o utente não conheceu os seus avós maternos, mas 

referiu que tanto estes como os avós paternos eram agricultores e proprietários de várias quintas, com 

caseiros e pequenos agricultores a trabalharem por conta deles. Os mesmos eram analfabetos, mas 

sabiam assinar o seu nome. Já os seus pais, o utente referiu que o seu pai tinha a 3ª classe, que foi 

uma pessoa que sempre gostou muito de ler e escrever e até desempenhou o cargo político de 

presidente de junta durante doze anos. A sua mãe frequentou a escola, ao equivalente ao 7º ano e/ou 

9º ano atual estudando em Portugal e em Espanha. Para além do cargo político desempenhado, o seu 

pai deu continuidade à ocupação dos seus pais, continuando a cuidar das quintas com a ajuda de 

caseiros e jornaleiros. A mãe sempre foi doméstica, cuidando da casa e dos filhos (seis filhos).  

 

Apresentação do Caso 3 

“Eu tenho 59 anos, faço 60 para o mês de agosto. Tenho a 4ª classe e é só, não estudei mais. A 

minha última profissão, como é que eu te vou dizer, fui trolha, a última profissão foi em França eu 

trabalhava como trolha numa central de betonagem, em que mandava a areia e a brita para fazer o 

cimento. E o primeiro trabalho foi metalurgista aqui em Braga, trabalhava na construção dos baloiços, 

nos tornos mecânicos. Mas depois de ficar sem visão, fiz estágios em França. Eu tinha formação em 

trabalhos manuais, como faço aqui o macramé e tudo, aprendi a fazer artesanato, mas não 

desempenhei mais nenhum trabalho a receber. Eu deixei de trabalhar porque começou a visão a 

desaparecer e fui submetido a uma pensão. Neste último trabalho estive quase três anos, não chegou 

bem aos três anos, não. E estou nesta associação há mais ou menos 4 anos. Mas quando comecei a 

perder a visão tive muitos apoios, estive numa associação do gênero da ACAPO em França, onde 

tínhamos apoio psicológico, tínhamos assistentes sociais que iam a casa ver como estávamos a viver 

se precisávamos se nos faltava algo, se precisávamos de apoios, se precisávamos de ajuda a 

preencher alguma papelada, quando era para preencher o IRS se precisávamos de ajuda, o que nunca 

foi o caso. E a nível de técnicas de orientação eu estive 3 meses em Paris fiz a mobilidade e 

orientação, mas na altura ainda via bem não precisava de fazer, mas fiz como precaução porque sabia 

que ia precisar, aquilo que não vejo aqui, uma orientação e mobilidade tão bem feita como não vejo 

aqui. Aprendi a escrever à máquina, a escrita a preto e branco, aprendi a escrever braille. Tinha duas 
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horas de aulas por semana. […] Nós sempre moramos aqui, onde eu estou, isto aqui por baixo e até lá 

cima, da parte de cima da estrada era tudo uma quinta, depois veio a estrada e cortou a quinta a meio, 

e começou a construção de casas à volta e surgiu esta urbanização por aqui fora. A minha esposa em 

França trabalhou nas limpezas, tinha patroas. Desde que veio aqui para Portugal nunca mais 

trabalhou, não tinha necessidade de trabalhar. Apesar de ela gostar muito de trabalhar, mas como 

tinha o meu pai aqui comigo e para prestar apoio a mim e ao meu pai nunca trabalhou, estava um 

bocado mais presa, mas nunca teve muita necessidade de ir trabalhar. Nós viemos de França em 

2000, e já tinha as minhas duas filhas crescidas. A mais velha tem agora 33 anos e quando veio tinha 

19 ou 20 anos, a mais nova é de 85 e tinha 15 anos. A minha mais velha é licenciada em línguas, fiz a 

universidade e tem o curso de línguas, é tradutora de línguas, a mais nova tem o 9º ano, não quis 

estudar mais, mas está bem. […] Eu vivo com a pensão de França e aqui de Portugal. A minha pensão 

de França é uma pensão de trabalhador, porque nós temos a pensão da caixa que é uma pensão de 

não trabalhador e como descontei ela segue-me para onde quer que eu vá, se fosse de incapacidade 

eu não podia vir para Portugal. Neste momento como estou a caminho dos 60 já estou a tratar da 

papelada para receber a reforma completa. O projeto da casa foi como nós o pedimos, não foi como 

eles o queriam fazer, foi a nosso pedido, fomos nós que o delineamos como o queríamos, mas quando 

o delineamos já tinha perdido a visão. Eu em 2000 vim para cá e eu sem trabalho, não foi um trabalho 

que se pode dizer assim estou a receber um pagamento todos os meses e estou a descontar para o 

estado, não, não estou. Foi uma ocupação que eu quis ter, eu dediquei-me a andar como as agências 

imobiliárias, por aqui e por ali a vender lotes, a vender apartamentos, a comprar lotes, tratava de 

papeladas na Câmara, nas Finanças, etc… a quem precisava, eu meti-me depois na construção, e 

andei 7 anos na construção, eu construía e depois vendia. Por exemplo, tu tinhas uma casa para 

construir, entregavas-me a casa e eu tratava de tudo e entregava-te as chaves na mão, eu é que 

contratava os empreiteiros, pedia orçamentos, tratava dos documentos, e ainda fiz bastantes. Eu só 

aqui fiz umas 6 casas. Era quase como um mediador. No fim as pessoas pegavam num cheque e 

davam-me 200, 500 ou 1000 euros e davam-me, ou então no fim da obra davam-me 2, 3 ou 4 mil 

euros, porque eu dizia sempre que não quero que me paguem, só quero que me paguem os gastos 

que tinha. […]A minha perda de visão sabes é retina pigmentária, tanto eu como os meus irmãos 

temos isso, é uma doença hereditária. Herdei por parte do meu pai, o gene veio por parte do meu pai. 

O meu pai, os meus avós e os avós dele, todos viam bem, mas os especialistas, tanto aqui em Portugal 

como na América mesmo, que e fui lá a uma clinica e, em Barcelona, que eu fui a várias clinicas, 

todos me disseram igual que isto pode surgir de cinco gerações para atrás e pode estar ativo agora, e 
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os meus filhos, netos e bisnetos não terem nada e depois aparecer novamente lá para frente, ou seja, 

o gene fica adormecido. Portanto, eu comecei, eu tinha os meus 19, 20 anos quando dei por ela que 

tinha isto, e fui depois à clinica de Barcelona que foi lá que me descobriram que tinha este problema. 

Mas ainda trabalhei, trabalhei aqui em Portugal, fui para França e trabalhei lá. Depois por volta de 83 

ou 84 é que eu comecei a sentir mais dificuldade. Porque eu trabalhava na empresa de betonagem, 

nós fazíamos silos industriais de cimento, eu trabalhava na máquina que ia buscar areia e brita e eu 

dizia ao meu chefe de equipa que tinha dificuldades para fazer o turno da noite isto vai ser um 

problema, ele arranjou dois focos virados para mim, mas os focos cegavam-me também, e depois uma 

vez estava um camião a carregar e eu estava uns seis metros acima, dentro da cabine a manobrar 

aquilo tudo, era estilo grua, eu mando o guincho para ir buscar a areia bati no camião e foi aí que vi 

que já não via ao longe. E a partir daí comecei a ter mais problemas e ainda trabalhei uns seis meses a 

fazer umas coisas para ter direito à minha pensão. E graças que os meus encarregados sempre me 

protegeram para eu poder atingir o tempo necessário para ir buscar os meus direitos. E depois a partir 

daí a minha visão foi baixando, depois estabilizava até voltar a baixar e ficar como estou hoje. Hoje não 

sou cego de todo ainda, vejo a claridade, vejo ali a luz da janela, se estiver uma luz acesa consigo ver 

diferencio a noite do dia. Agora para dizer assim vou-me guiar isso já não consigo, consigo olhar para ti 

e ver uma sombra mas não consigo distinguir o que é. A nível de outras doenças sempre fui uma 

pessoa saudável, só fui operado a uma hérnia na coluna, mas isso foi do esforço do trabalho, mas de 

resto não tive mais nada. Eu nunca notei muito as dificuldades porque tive sempre a minha mulher e 

as minhas filhas ao meu lado, nunca senti dificuldades. A nível de autonomia, podemos dizer que sim, 

mesmo na rua normalmente vou acompanhado mas se não for pego na minha bengala e desenrasco-

me. Já cheguei a ir sozinho a França, levei a minha bengala e desenrasquei-me por todo lado. Mesmo 

aqui na cidade, posso-te dizer que não tenho mesmo nenhum problema, não sei se sabes, eu tive um 

cão-guia e aí ia para todo o lado. Mas a nível de autonomia nunca tive problemas, tive o cão-guia, tinha 

a minha mulher ou tinha as minhas filhas, nunca tive problemas. A nível de acessos aos serviços, 

farmácias e assim, nunca fui sozinho, mas como vivemos aqui na cidade temos tudo perto e, também 

nunca tive problemas em andar dentro do centro de saúde ou em qualquer lugar sempre me consegui 

orientar. A nível da participação cultural faço parte do grupo de teatro na associação, quando estava na 

ACAPO tinha aulas de informática, mas vou a espetáculos, vamos à discoteca, ao cinema, quando a 

minha filha tinha apresentações de dança que ela e o marido eram professores, eu ia ver as 

apresentações. Eu ia minha mulher chegamos a andar em danças de salão. Na vida política estive 

alguns anos, andei metido na política pelo PS, fiz parte da junta da freguesia, era deputado da 
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assembleia, e já era invisual. A minha vida social é bastante ativa, tenho muitos contactos com 

diversas pessoas, eu sou uma pessoa de grandes contactos, sou uma pessoa com um bom diálogo e 

com facilidade em fazer amizades. Como andava pela Câmara Municipal e pelas Finanças sempre foi 

muito bem recebido e fiz lá grandes amigos. Sempre que houvesse pessoas que precisassem de uma 

palavra amiga eu sempre estive presente, sempre puderam contar comigo. 

 

Síntese  

Neste caso podemos observar que o utente se encontra perfeitamente inserido na sociedade. 

Este desde que começou a perder a visão teve acesso a formação em técnicas de orientação e 

mobilidade e contou sempre com o apoio familiar. O contexto onde vive e a sua situação económica 

são fatores facilitadores no acesso a bens e serviços, bem como, potenciam a sua participação e 

inclusão social. 

 

Caso 4 

Introdução do Caso 4 

O presente caso refere-se a uma utente de 67 anos, viúva e sem filhos. Viveu até aos seus 13 anos no 

meio rural e nesta idade foi trabalhar, como empregada doméstica, para a cidade do Porto e mais 

tarde para Lisboa, onde mais tarde deu início à sua carreira profissional como funcionária pública, 

regressou a sua terra natal aos 52 anos. Neste momento a utente vive sozinha, numa casa ao lado da 

irmã que lhe presta apoio. Através da sua sociografia ficamos a saber que a utente que os seus pais 

eram pequenos agricultores (caseiros) que trabalhavam por conta de outrem. Relativamente à 

escolaridade, ambos os pais eram analfabetos e a utente frequentou a 4ª classe e, mais tarde para 

progredir na carreira, completou o 6º ano.  

 

Apresentação do caso 4 

Eu nasci a 25/06/1947. Os meus estudos são o 6º ano. Eu fiz aqui a 4ª classe, mas depois para 

entrar para o serviço, eu entrei assalariada e entrava para o quadro na mesma, mas depois para subir 

de categoria tirei o 5º e o 6º ano à noite, trabalhava, nessa altura tinha turnos das 14h às 20h e depois 

das 21h até 23h estava a estudar para tirar o 5º e o 6º ano. A minha profissão era, eu trabalhava na 

Direção Geral do Registo Notarial, na função pública, estive lá 26 anos, entrei para lá com 26 anos e 

saí aos 52 anos. Estou na associação há 7 anos. Eu vivo aqui há 14 anos, e não tinha conhecimento 
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da existência da associação, depois um amigo que frequentava essa associação é que me falou nela. 

Eu estive aqui muito tempo parada aqui que escusava de estar aqui assim. É logico que eu tinha a 

família e assim mas não tinha mais ninguém profissional. […] Eu saí daqui com 13 anos para o Porto 

porque já estava farta das terras. Fartava-me de chorar porque faltava-me a luz da candeia, só via luz e 

eu só queria a luz da candeia e os meus pais ao pé, mas tinha de ser assim. Eu aos 13 anos foi para o 

Porto foi para casa de uma senhora servir, como antigamente se dizia. Depois é que uma senhora do 

Porto veio de Lisboa porque era do Arquivo de Identificação e a miúda estava aqui com uma tia e disse: 

«- olha que eu não estou assim muito contente com aquela senhora. Olha que veio uma senhora de 

Lisboa, que o marido veio para o Porto trabalhar e ela pediu transferência do Arquivo de Identificação 

para cá até o marido cá estar, tem um menino…» e eu adorava meninos e disse: «Ai eu adoro meninos 

se ela me quisesse, eu ia.». E pronto criei-lhe três filhos, depois o marido perdeu o emprego ela voltou 

a pedir transferência para o antigo lugar no Arquivo de Identificação e voltou para Lisboa. Eu estive na 

casa dela até casar. E foi quando ela me arranjou o trabalho, porque eu queria continuar na casa dela 

a olhar-lhe pelos filhos e tudo, e ela disse: «não senhora, tu criaste-me os meus filhos e eu vou-te 

arranjar o trabalho». E arranjou-me o trabalho no Arquivo de Identificação, mas na altura eu não queria 

ir, porque ainda era não se tinha dado o 25 de Abril, não eu não queria ir e não faltava trabalho. 

Entretanto deu-se o 25 de Abril, houve a independência aquelas pessoas de lá vieram para cá, as 

pessoas que estavam, estavam as que não estavam, o trabalho era só para aquelas pessoas que 

vinham. E começou a tragédia da falta de emprego. […] Eu estou reformada por invalidez. Porque para 

eu ter a reforma toda tinha de trabalhar os 36 anos, faltavam-me 10 porque eu só estive 26 anos e por 

isso reformaram-me por incapacidade quando perdi a vista. O rendimento que recebo neste momento 

é a minha reforma de invalidez e também recebo uma parte do meu falecido marido. Mas tenho uma 

boa reforma, nem vem no IRS nem nada, porque a mim deram-me seguro de vida e não seguro de 

trabalho. No seguro de trabalho eu recebia a indeminização toda junta e fiquei a receber um seguro de 

vida todos os meses e, isso tudo junto é muito bom. Para já ainda não tive necessidade de fazer 

nenhuma alteração na decoração da casa. Um dia mais tarde terei de tirar esta mesa daqui, porque eu 

venho por ali assim, mas um dia qualquer terei de a tirar, depois também terei de tirar certas coisas do 

corredor para ficar livre para eu andar. Para agora como vejo um bocadinho e conheço a minha casa 

ando assim bem. Na casa da minha irmã já apalpo, porque há uma cadeira fora do sítio, há um saco 

no chão aí eu tenho de andar com cuidado, aqui eu tenho as minhas coisas todas direitinhas e se 

andar com os olhos fechados eu consigo orientar-me, simplesmente a mesinha um dia terá que sair. 

Tenho de ter cuidado com os bibelôs e essas coisas, mas não sou eu que limpo a casa a minha irmã é 
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que me faz tudo. A minha visão, eu tinha a vista toda a 100%, esta tinha a 100% (direita) mas levou por 

duas vezes laser, esta tinha também a 100% (esquerda) nunca chegou a levar, ia todos os anos ao 

oftalmologista e estava sempre tudo muito bem, uma vez ele disse-me, vai fazer laser um bocadinho 

porque já tem aqui uma celulazinha morta e para não piorar, vai tomar uns comprimidos todos os dias 

durante um mês, mas depois ele fez-me o laser outra vez e disse que não ia tomar medicamentos 

nenhuns que a minha vista estava ótima. Eu tinha acabado de lá ir, ou seja, tinha lá ido há 6 meses ao 

oftalmologista e a minha vista estava boa. Eu vim aqui à terra e quando ia no autocarro, no expresso à 

frente notei que a da vista direita quando tapava a esquerda via dois carros duplos, pensei para mim 

isto não está bem, mas pronto mesmo assim fui trabalhar. Cheguei à meia-noite e às oito da manhã fui 

trabalhar, porque nós os funcionários, tínhamos os turnos das 8h às 14h e das 14h às 21h, eu 

trabalhava das 8h às 14h às 15h já estava em casa. E fui trabalhar e de repente estava na minha 

secretária passou-me uma coisa, eu pensei credo que é que eu tenho aqui na vista, fechei a direita e 

eu: «- ai eu não vejo desta vista» assim uma coisa de repente, mas deixei-me andar, bom depois marco 

consulta no oftalmologista. Noutro dia eu fui buscar outra coisa qualquer e deixei o meu telemóvel em 

cima da minha secretária e o meu chefe disse: «- olhe o seu telemóvel está a tocar.», e eu vim para a 

minha secretária e esta vista começou a avariar e eu não conseguia ver onde tinha o telemóvel e 

pensei: «- ai que eu estou sem vista…». Fui logo para o Hospital Santa Maria, fizeram-me muitos 

exames à vista e tudo e depois disseram-me que tinha de voltar a ser operada, uma delas já não podia 

fazer nada, e iam ver se conseguiam fazer alguma coisa à outra com a operação. Eu telefonei logo à 

minha família. Queria um médico que me operasse, mas como era setembro não havia médicos, vim 

para a Ordem de São Francisco aqui no Porto. A minha família foi-me buscar de expresso, e depois 

ainda fui para Cantanhede para o médico, depois pronto o médico operou-me. A que não havia nada a 

fazer a retina deslocou-se completamente, a outra a retina também estava quase a deslocar-se, e tive 

de ser operada de urgência. Eu tive deslocamento da retina nas duas. O médico disse-me: «- pronto a 

senhora vai para a Ordem de São Francisco que é logo operada.» e assim foi. Tive de pagar tudo, na 

altura eram mil contos, cinco mil euros agora não são? Mas eu só queria salvar a uma vista porque a 

outra já não a tinha, mas como trabalhava no Arquivo de Identificação, meti os papéis com as 

despesas que tive e o Ministério da Justiça reembolsou-me o dinheiro quase todo. Depois mais tarde 

tive uma catarata e o médico que me operou já não me mexeu, fui a Lisboa e mandaram-me para a 

clinica de Rufino Ribeiro e o médico disse-me que eu já tinha uma catarata muito grande que foi o 

silicone que me provocou e disse-me: «- A senhora de não tirar a catarata cega e se tirar, também, 

pode cegar.», e assinei o termo de responsabilidade porque podia ficar cega de uma forma ou de 
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outra, e na altura fiquei com 15% de visão agora devo ter 5%, mas pronto a minha vida foi assim. A 

minha vida teve um abalo muito grande porque deixei o meu trabalho, deixei as minhas amigas, vendi 

a minha casinha. Estava esta aqui para vender, vá lá, esta era de uma irmã minha que a construiu e 

entendeu que não a queria porque estava no Porto. Mas eu já fui a quarta pessoa a comprar esta casa, 

mas quando vim para aqui estava tão degradada, o lavatório e a banca estavam em cima de uns 

tijolos, não tinha um azulejo as portas também as tive de tirar, gastei aqui na altura quatro mil contos 

na recuperação, mas pontos é a minha casa e já está à minha maneira, é pequenina não tem 

comparação com o meu apartamento que tinha um quarto cabia três desta. E foi o meu abalo que tive 

porque se tivesse marido ou filhos talvez perdia o empregos mas ainda lá ficaria e assim não podia lá 

ficar. Tinha muitos amigos mas eles tinham a vida deles, não tinha quem me desse apoio por isso tive 

que vir para aqui. Os tempos de início que passei lá em Lisboa, eu não passava um fim de semana 

sozinha, porque as minhas colegas iam-me buscar, agora à semana era obrigada a estar sozinha 

porque elas tinham trabalho. Mas eu sozinha era incapaz de ler fosse o que fosse, não ia ao médico 

sozinho, tive mesmo que vir para aqui, mas se eu não tivesse esta casa aqui à venda eu tinha 

comprado um apartamento na vila e estava muito bem, a minha família ia lá e ficaram muito contentes 

por eu ficar aqui. Mas eu aqui estou muito mais isolado do que se estivesse na vila, se eu tivesse 

comprado um apartamento lá a minha vida não era tão isolada. Eu estava habituada a ter uma vida 

social muito ativa e aqui nem de casa saio, porque não tenho passeio nem nada, e tenho logo a 

estrada a passar em frente, ia logo por uma ribanceira abaixo. E o passeio que está agora feito desde a 

casa de cima até à casa da minha irmã fui eu que paguei, a junta de freguesia deu-me o paralelo, mas 

eu tive de pagar o cimento, a areia e pagar ao calceteiro para me fazer esse passeio, porque senão 

eram só buracos à entrada da minha porta. E a junta não me foi capaz de fazer aqui o passeio, porque 

tinha muitos obstáculos, deram-me o paralelo mas eu tive de pagar ao homem e o material para poder 

ter um passeiozinho em frente a casa, porque eu de início para ir para a minha irmã tinha de sair à 

rua, mas depois o meu cunhado fez um portão de lado para eu ir para a casa deles sem ter de sair à 

estrada. Eles são formidáveis, eu tenho uma família que graças a Deus, é isso que me tem dado muito 

apoio. Mas tive uma altura aqui que tomei muitos comprimidos foi para o hospital, queria morrer, 

queria dormir, porque vivo aqui assim com a minha família e tudo, mas pensava tanto na minha 

casinha nos meus colegas e tudo… eu era muito comunicativa, como gosto muito de falar não é, e de 

repente ter de deixar tudo e ter de vir para um sítio tão isolado, é difícil. Não tive ajuda de nenhum 

profissional, eu só comecei a ter psicóloga, eu tenho ideia que deveria ser era psiquiatra porque ela 

passou-me medicamentos, que foi quando eu fui parar ao hospital por causa dos comprimidos, 
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meteram-me os tubos pela garganta abaixo, bem eu não sei se era para morrer se era para dormir, 

desorientei-me aqui, mas foi por ser no primeiro ano quando vim para aqui. Mas depois deixei de andar 

nessa psiquiatra porque eu precisava de falar e quando lá ia à consulta mal abria a boca começava 

logo a prescrever medicamentos e eu precisava era de falar e por isso deixei. Depois comecei a ser 

acompanhada pela psicóloga que esteve em primeiro na associação, essa era formidável, eu 

desabafava tudo com ela, tuto, tudo, tudo… […] A única vantagem que tenho aqui é o apoio familiar e a 

minha vizinha aqui do lado que está sempre aqui a fazer-me companhia e tudo as outras estão tudo 

para a Suíça, mas também me isolo muito com essa gente, mas eu sei que muitas das vezes essa 

gente quer é saber da minha vida. Os outros problemas de saúde são o diabetes que foi com eles que 

ceguei porque eu andava com trezentos e tal e depois a médica, eu andava na associação dos diabetes 

em Lisboa, e a médica entendeu que devia ir para a insulina o pior é que a insulina fez-me alergia, eu 

deitava-me com 400 e acordava com 500. Na altura o meu chefe ligou-lhe a dizer que ela me estava a 

tentar matar-me. Porque quando eu tomava os comprimidos eles estavam altos mas não 

descontrolavam tanto. Depois quando vim para cá os médicos disseram mesmo que da maneira que 

eu era nervosa a insulina que eu estava a tomar não era para mim, devia de ter mudado de insulina. 

Eu estava a fazer reação à insulina e provocou-me a cegueira. Eu tinha 33 anos quando descobri que 

tinha diabetes. De resto nunca tive mais nada, tenho angina de peito, mas anda controlada e sempre 

bem tratada, e os diabetes provocaram-me insensibilidade nos pés, é o chamado pé diabético. Isto 

vem-me a dificultar tudo, porque se há uma pedrinha pequenina para eu cair. Eu se um dia eu cegar 

mesmo completamente eu nunca poderei usar a bengala branca, eu preciso de uma bengala que me 

deia segurança. Porque eu tenho de me segurar, e muitas das vezes segura com a bengala ainda 

tenho de me segurar em alguém por senão ainda posso cair. É que eu não sinto nada nos meus pés, 

do tornozelo para baixo não sinto nada. Eu já tive quase para cortar um dedo que me ficou todo negro 

só que tomei um antibiótico e passou-me, porque se não tinha de o cortar mesmo. As principais 

dificuldades que tive de enfrentar a nível pessoal e social com a perda da minha visão foi o facto de ter 

de abandonar tudo e isolar-me aqui na aldeia, agora a nível de tarefas domésticas eu sou capaz de 

pegar no aspirador e o lixo todo não fica algum sai, a minha casa de banho sou que que a limpo muito 

bem, a minha irmã ajuda-me a fazer a limpeza cá em casa mas eu faço o possível para fazer as 

minhas coisinhas para não perder autonomia toda. Eu pego num bibelô na mão e limpo, mas também 

tive de guardar a maior parte porque eu tinha a mania dos bibelôs e tinha de os mandar lavar todos os 

meses e isso dava uma trabalheira enorme. Mas agora tenho as coisas mais preparadas para mim, 

para eu poder fazer, o que for preciso mais pormenor a minha irmã vem e limpa. Mas eu não consigo 
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estar parada, eu tenho sempre ali os meus trabalhinhos, agora estou a aprender a forrar cestinhas 

com malha e enfeitadas com rosinhas em tricô, porque depois dão para por na cozinha a enfeitar e fica 

muito giro. Tenho de estar sempre a magicar, porque eu trabalhava mas quando eu estava em casa 

estava sempre a fazer rendas para mim, para a minha família, nunca levei um tostão por um bocado 

de linha nem nada, como gostava de fazer e o meu maior prazer era fazer e oferecer. Para cozinhar, se 

a minha irmã me puser tudo à minha beira, porque ela agora anda um bocado mal, ela devia ter 

deslocado os cristais dos ouvidos, ela tem tonturas e sonolência. Eu gosto de limpar e gosto de 

cozinhar. A minha irmã também cozinha bem mas como faz outras coisas no quintal por vezes cozinha 

um bocado a correr e se for eu já não, eu tenho tempo. Mas se por exemplo eu pegar numa faca 

pousa-la e depois não conseguir saber onde ela está eu não me enervo vou à gaveta e pego noutra. 

Faço é cuidado para não ter panos perto do fogão para n haver nenhum acidente. Agora para ir à 

farmácia ou às compras ou assim, aqui não dá, não tenho acesso nada nem consigo apanhar o 

autocarro vou com a minha irmã fazer as compras e trago o que preciso, porque aqui em casa eu só 

tenho mesmo o que preciso para tomar o pequeno-almoço porque as outras refeições faço em casa da 

minha irmã. Agora sair daqui não, se fosse na vila eu ia e fazia o que precisava, aqui não consigo nada 

disso. Sobre as atividades culturais tenho o teatro na associação e no outro centro onde participo 

também, temos muitos trabalhos manuais e fazemos passeios ao ar livre, vamos às piscinas. A nível 

político aqui na aldeia não me meto, a única coisa que tenho é a minha televisão onde vejo e gosto 

muito de ouvir os debates na assembleia, porque como eu não consigo ler eu gosto de estar informada 

para depois poder conversar sobre o assunto. Eu aqui não tenho ninguém com cultura para ter uma 

conversa rica, ou falar de um bom livro, ou das notícias do país, mas lá na associação não tem nada 

disso.  

 

Síntese  

Neste caso é importante referir que a utente está a perder o resíduo visual que lhe restava. 

Esta perda está a ter bastantes implicações psicológicas, num quadro que já se encontra muito 

fragilizado. Outra implicação a destacar é que, derivado aos seus hábitos de vida antes de perder a 

visão - era muito ativa a nível social - atualmente sente-se sozinha e isolada da sociedade. Os seus 

problemas de saúde, derivado do diabetes, como a insensibilidade nos pés, é um constrangimento à 

sua mobilidade quando perder totalmente a visão. Verifica-se também, a falta de competências a nível 

de orientação e mobilidade. 
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3.1.2.2. Síntese Global 

Neste nosso estudo, através da informação recolhida pudemos verificar que, a maioria dos 

casos estudados, não têm formação a nível de orientação e mobilidade. Apuramos, também, que os 

intervenientes do estudo que vivem no contexto rural têm dificuldade no acesso a bens e serviços e 

vivem mais isolados da sociedade. Esta situação torna-se mais grave porque o seu estado clínico 

requer um acompanhamento mais próximo dos cuidados de saúde. Um outro aspeto que observamos 

através da análise dos casos em estudo, é que foram indivíduos que perderam a visão já em idade 

adulta e, durante o processo de perda de visão, não tiveram acompanhamento de profissionais 

especializados e ajudas técnicas. A única ajuda que obtiveram foi da família no sentido de prover o 

apoio às suas necessidades básicas. Este facto propicia o aparecimento de patologias do foro 

psicológico que podem ser agravadas se o utente já possuir historial clínico das mesmas. Observamos, 

também que os utentes que vivem em contexto rural e à condição social baixa, os seus rendimentos 

económicos são baixos, não têm uma participação política e social ativa e a e têm uma rede de apoio 

precária. Constatamos que em alguns casos só têm facilidade de movimentação em casa porque 

conhece bem o espaço e adaptaram o mobiliário para servir de pontos de referência. Essa facilidade 

(autonomia) não se verifica no acesso ao exterior. Através da nossa ida ao terreno reparamos na 

existência de uma casa com condições de habitabilidade reduzida e as acessibilidades são difíceis e 

bastante ingremes, aumentando o isolamento dos seus habitantes.  

A informação recolhida neste nosso estudo retrata a realidade vivida pelos utentes invisuais. A 

recolha desta informação mais detalhada só nos foi possível devido à nossa opção de realizar o 

diagnóstico social assente no método de investigação qualitativo. Esta opção permitiu-nos ter uma 

proximidade junto dos intervenientes do estudo e da realidade social e contextual em que estes vivem. 

Através da sua voz obtivemos os resultados acima mencionados. Estes mostram-se muito importantes 

e sugerem que a Associação Farol tome medidas de intervenção social de forma a dar resposta às 

necessidades detetadas.  

 

3.1.3. Sugestões de Medidas de Intervenção 

Depois de apresentada as situações que requerem medidas por parte da Associação Farol, 

deixamos aqui algumas sugestões que esta pode adotar. Assim sendo, para dar resposta às 

necessidades de formação na área das técnicas de orientação e mobilidade, sugere-se que a 

Associação promova sessões de formação nesta área para todos os seus utentes e familiares. Ainda 

sobre este ponto, recomendamos, também, que a mesma desenvolva sessões individualizadas destas 
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técnicas nos contextos de vida dos seus utentes de forma a proporcionar-lhes ferramentas para que 

sejam mais autónomos. 

Para diminuir as dificuldades que os utentes, que vivem no meio rural, têm em se deslocar 

para aceder a bens e serviços bem como aos cuidados de saúde, sugerimos que a Associação Farol 

disponibilize recursos humanos e materiais (mediante solicitação e pagamento de uma quantia 

simbólica) para realizar o acompanhamento dos utentes nessas atividades. Caso não tenha recursos 

humanos e materiais, aconselhamos que esta estabeleça protocolos de parceria com as juntas de 

freguesia da área de residência dos utentes, para que deem resposta a estas necessidades. 

No que se refere ao facto dos utentes terem perdido a visão em idade adulta ou ainda estarem 

em processo de perda, recomendámos a promoção de sessões de acompanhamento psicológico 

individualizado e a realização de sessões de terapia de grupo para possibilitar a partilha das 

dificuldades sentidas e a forma como as conseguiram ultrapassar. Ainda sobre este aspeto, com a 

perda de visão em idade adulta, os utentes têm de voltar a reaprender a realizar as tarefas básicas do 

seu dia-a-dia bem como ter acesso a atividades que faziam quando tinham a visão, como por exemplo: 

cozinhar, ler, escrever, saber usar o telefone, etc.. Neste sentido, propomos que a Associação Farol 

promova sessões de formação sobre as atividades da vida diária e, para além de disponibilizar as 

ajudas técnicas (telefones, relógios adequados para invisuais e bengala branca) realize ações de 

formação prática com o objetivo de ensinar os utentes a trabalhar com estes equipamentos. 

Relativamente aos utentes que possuem condições económicas baixas, sugere-se que a 

Associação, através da sua assistente social, averigue junto das instâncias superiores a possibilidade 

de providenciar mais meios de ajuda para estes utentes. Caso não sejam possíveis essas ajudas, 

propomos que a mesma promova parcerias com entidades de cariz social (como loja social, banco 

alimentar, entre outras) ou desenvolva atividades de angariação de ajudas, de forma a prestar apoio a 

estes utentes. Aconselhamos, também, que a Associação, através da sua equipa técnica, se desloque 

ao terreno de forma a averiguar as condições de habitabilidade dos seus utentes, sensibilizar e formar 

a família sobre como devem dispor os móveis e objetos de decoração para que estes não se tornem 

um obstáculo para o invisual, incentivar a família a promover a autonomia do utente, verificar se os 

acessos exteriores são um obstáculo e, caso este facto se verifique, agir junto dos organismos 

responsáveis pela sua manutenção. No que se refere à reduzida participação social e isolamento dos 

utentes, sugerimos que a Associação promova atividades que incentivem a interação com outras 

pessoas e crie uma rede de voluntariado de forma a combater o isolamento e a solidão.  
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Estas são algumas das sugestões e recomendações de melhorias de intervenção social que 

propomos à Associação Farol.  

 

Atividades complementares do Diagnóstico Social Qualitativo 

No entanto no nosso estudo de intervenção/investigação do diagnóstico social qualitativo 

tivemos como fonte de informação qualitativa duas dimensões: a dimensão de investigação, que 

apresentamos anteriormente, e a dimensão de intervenção do estágio, através do qual desenvolvemos 

as atividades Entrevista de Rua e Ser Invisual por um Dia como complemento de informação. Os dados 

foram obtidos através da técnica de entrevista e recolha de testemunhos e os resultados foram 

transcritos e submetidos análise de dados.  

A escolha da população alvo da entrevista de rua ocorreu de forma aleatória, mas respeitando 

alguns pré-requisitos previamente estabelecidos para ir ao encontro dos objetivos de investigação 

definidos posteriormente. Para o efeito, as entrevistas ocorrem na vila onde se situa a sede da 

instituição em estudo, a escolha do dia para a sua concretização, também, foi estratégica, visto que era 

véspera da festa concelhia e havia grande probabilidade de encontrar indivíduos oriundos das diversas 

aldeias e teve-se, também, o cuidado de entrevistar pessoas de diferentes faixas etárias de forma a 

verificar as tendências nas suas respostas.  

Realizaram-se seis entrevistas. O critério definido para estabelecer o número de entrevistas a 

realizar diz respeito ao facto de que os dados obtidos não acrescentariam mais informação relevante 

àquela que já se possuía. 

Neste sentido, através dos resultados obtidos com a Entrevista de Rua ficamos saber o 

conhecimento que a comunidade envolvente tem do trabalho desenvolvido pela Associação Farol, o 

que sabem sobre a problemática da deficiência visual e, por fim, se a sociedade promove ou não a 

inclusão social e igualdade de oportunidades a todos os seus cidadãos. 

A primeira dimensão a abordar foi a dimensão institucional. Para esta dimensão formulamos 

os seguintes indicadores: conhecimento existente da instituição; meios de divulgação da instituição; 

áreas de intervenção da instituição; importância da instituição na comunidade. 

Na dimensão, como podemos ver na tabela 6, salienta-se o facto de os entrevistados 

desconhecerem a instituição e as suas áreas de intervenção. O que revela que o trabalho desenvolvido, 

internamente, pela instituição é do desconhecimento geral da comunidade envolvente. Para que essa 

lacuna seja minimizada sugere-se que, a instituição e sua equipa técnica, invista na divulgação do 

trabalho desenvolvido internamente.  
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Tabela 6 – Quadro VIII - Dimensão Institucional 

QUESTÕES ENT. R1 ENT. R2 ENT. R3 ENT. R4 ENT. R5 ENT. R6 

Conhece a 
Instituição? 

“Tenho.” “Não.” 
“Não tenho 
conhecimento.” 

“Sim, sim.” 

“Conheço, 
só que não 
tenho grande 
contacto 
com eles.” 

“Já conheço, 
tenho é pouco 
conhecimento do 
que eles fazem lá 
dentro.” 

Se sim, através de 
que meio é que teve 
conhecimento? 

“Através de iniciativas na 
póvoa e através de pessoas 
que frequentam o meu espaço 
que trabalham na 
associação.” 

____________ ________ 
“Através da 
internet e da 
televisão.” 

________ 
“Logo no início 
que foi criada.” 

Conhece as suas 
áreas de 
intervenção? 

“Duas delas. A parte da 
cultura e a parte de alguns 
trabalhos que são 
desenvolvidos na associação.”  

____________ ________ 
“Não, não 
conhecemos.” 

“Não, não 
conheço.” 

“Não. Não sei, só 
através do jornal, 
quando leio o 
jornal. Com as 
notícias que eles 
publicam no 
jornal as 
atividades que 
fazem.” 

Considera que a 
Instituição é uma 
mais-valia no 
distrito? 

“Porque acho que se não 
houver associações deste tipo, 
acho que as pessoas e os 
invisuais têm mais dificuldade 
no convívio na parte de 
fazerem alguma coisa sem 
estarem dentro de casa, 
poderem conviver com outras 
pessoas, sim isso é uma mais-
valia sem dúvida.” 

“Qualquer 
associação 
desde que lute 
pelos direitos, 
neste caso, dos 
deficientes 
audiovisuais, 
penso que é 
sempre uma 
mais-valia.” 

“Eu acho que 
sim.” 

“Sim acho que 
é uma mais-
valia.” 

“Acho que é 
muito bom.” 

“É uma mais-valia 
para o distrito sim 
senhor.” 

Fonte: Apêndice 36 - Análise de dados das entrevistas de rua, por dimensões de análise. 

 

Para a dimensão do conhecimento da problemática da deficiência visual questionamos a 

população sobre quais os conhecimentos que tinham sobre este assunto e se sabiam abordar e lidar 

com um invisual. Das respostas obtidas, na tabela 7, o aspeto que mais sobressai é o 

desconhecimento sobre como abordar e ajudar uma pessoa portadora de deficiência visual e sobre a 

própria problemática da invisualidade. Para minorar este problema recomenda-se que a instituição 

aposte em ações de sensibilização na comunidade sobre as técnicas de orientação e mobilidade e 

sobre a própria problemática da deficiência visual.  

 

Tabela 7 - Quadro IX - Dimensão Conhecimento da Problemática da invisualidade 

QUESTÕES ENT. R1 ENT. R2 ENT. R3 ENT. R4 ENT. R5 ENT. R6 

Qual o seu 
conhecimen
to 
relativament
e à 
deficiência 
visual? 

“Não tenho 
conhecimento.” 

“Sim, tenho. Tenho um 
deficiente visual na 
família.” 

“Relativamente 
nada, em 
primeiro lugar. 
Porque é uma 
coisa que 
minimamente 
ouvi falar aqui 
na Póvoa de 
Lanhoso.” 

“Sim, 
sabemos.” 

“Eu acho que sim, 
porque eu também 
tenho dificuldade 
em ver. Acho que é 
assustador. Porque 
eu se não usasse 
óculos também 
tinha dificuldades.” 

“Eu também sou cego 
de uma vista. Portanto 
custa muito, a 
dificuldade é muita. 
Para conduzir já me 
vejo à rasca, o que 
fará sem as duas 
vistas, não. É muito 
mais complicado.” 

Tem 
conhecimen
to de como 
lidar com 
um invisual? 

“Tenho dificuldade 
em lidar com a 
deficiência visual a 
90%.” 

“Sim tenho, dentro do 
possível, temos alguma 
noção do que são as suas 
dificuldades e as técnicas 
de guia.” 

“Teria 
dificuldade em 
ajuda-lo.” 

“Sim 
conhecemos 
as técnicas.” 

“Não. Não tenho.” 
“Não tenho qualquer 
conhecimento.” 

Fonte: Apêndice 36 - Análise de dados das entrevistas de rua, por dimensões de análise. 
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Nesta dimensão questionamos os entrevistados se na opinião deles a sociedade está 

preparada para lidar com a deficiência, a nível das acessibilidades, obstáculos, acessos a serviços, 

entre outros. Pretendíamos ficar a saber se esta promovia a inclusão e igualdade de oportunidades. 

Assim, podemos ver na tabela 8, que o aspeto que destaca é o facto da sociedade ainda não se 

encontrar preparada para lidar com os cidadãos portadores de deficiência. Contudo denotam-se 

algumas melhorias nesse sentido. Para que a sociedade se torne mais inclusiva e proporcionadora de 

igualde de oportunidades a todos os cidadãos, recomenda-se que a instituição promova mais a 

problemática da deficiência visual, através de ações na comunidade, procurando envolver a mesma e, 

também, instâncias governamentais e empresariais. 

 

Tabela 8 - Quadro X - Dimensão Inclusão e igualdade de oportunidades 

QUESTÕES ENT. R1 ENT. R2 ENT. R3 ENT. R4 ENT. R5 ENT. R6 

Na sua opinião, a 
sociedade está 
preparada para lidar 
com a deficiência? 
(acessibilidades, 
obstáculos, acesso a 
serviços, etc.) 

“Acho que isso 
ainda está um 
bocadinho 
debilitado, mas 
acho que já 
estamos a fazer 
progressos para 
que isso 
aconteça. (…) Se 
fosse há uns anos 
atrás, era mais 
difícil. Mas acho 
que agora já 
estamos muito 
mais preparados 
para lidar com a 
deficiência.” 

“Deveria estar. (…) 
Muitas vezes o que 
eu acho é que os 
apoio que dão às 
empresas não são 
do conhecimento 
geral das entidades 
patronais.” 

“Não, em Portugal 
não, estamos muito 
atrasados em 
relação a outros 
países. No nosso 
país ainda são 
muito excluídos. 
Como fogem um 
bocadinho à norma 
ficam de parte.” 

“Sim. Acho 
que está 
preparada.” 

“Olhe que não 
deve estar assim 
muito 
preparada. Não 
sei bem explicar 
porque não sei 
os contras que 
lhes aparecem.” 

“É um bocado 
difícil responder a 
isso, mas acho 
que não mesmo a 
nível de ajudas.” 

Fonte: Apêndice 36 - Análise de dados das entrevistas de rua, por dimensões de análise. 
 

 

Na atividade Ser Invisual por um Dia os destinatários foram um grupo de alunos do ensino 

secundário que, de olhos vendados, assumiram, por um dia, o papel de invisuais experimentando as 

dificuldades a que estes estão sujeitos diariamente. No final da atividade, algumas alunas e as 

professoras, partilharam connosco a experiência vivida e as dificuldades que sentiram43.  

No primeiro testemunho destacamos a referência aos comentários e à reação das pessoas 

normovisuais na passagem das alunas com os olhos vendados, a falta de conhecimento da 

problemática (como já tínhamos referido anteriormente) e a intensificação do sentido do olfato. 

“Eu gostei desta experiência porque nunca pensei que fosse tão difícil ser invisual. O que mais me 
incomodou, nesta experiência, foi os cheiros intensos, porque como eu tenho um pai fumador nunca pensei 
que o cheiro do tabaco fosse tão incomodativo para quem não vê. Os comentários e as reações das 
pessoas, pensava que as pessoas eram mais genuínas e compreendiam mais os invisual e afinal não. E 
espero que comecem a dar mais “olhos” aos invisuais.” (Testemunho T1) 

                                                 
43 Apêndice 37 
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Num outro testemunho salientamos a dificuldade que a guia tem ao orientar uma pessoa 

privada da visão, esta aluna refere que: 

“Como guia consegui acompanhar a minha colega, é difícil porque ela está ao meu lado, tenho medo de a 
magoar ou deixar cair. Ao descer as escadas tornou-se difícil porque tinha medo de tropeçar de eu cair e 
fazer cair a minha colega.” (Testemunho T2) 

A mesma, também, partilha a mesma sensação de exclusão dos cidadãos normovisuais, como 

a colega anterior, e esta desabafa dizendo: 

“Adorei, também, poder sentir na pele aquilo que eles sentem e por vezes há pessoas desnaturadas, 
pessoas egoístas, que não sabem aquilo que as pessoas sentem todos os dias, não sabem se desviar na 
rua, riem-se, ignoram, fazem tudo para deitar as pessoas abaixo, mesmo assim as pessoas mais fortes 
conseguem andar e ultrapassar e no fundo foi bom gostei muito.” (Testemunho T2) 

Através destes testemunhos ficamos a conhecer um pouco as dificuldades sentidas pelos 

cidadãos invisuais, como podemos ver no testemunho seguinte: 

“Foi uma experiencia completamente diferente e sentir na pele as dificuldades de um invisual, a 
insegurança, um desconforto é um bocado penosa esta palavra mas acho que é o desconforto, mesmo 
conhecendo os lugares e tentando saber onde estava não era fácil, porque era o cheiro e o tato, os pés, 
sentir onde estávamos e ao mesmo tempo não saber onde, isto enquanto invisual, com venda. Quando 
estava a guiar, a conduzir, também é muito difícil porque temos sempre a sessação que não estamos a 
ajudar o suficiente e tentamos proteger enquanto deveríamos dar autonomia não é, e a autonomia nem 
sempre é dado.” (Testemunho T4) 

Ao analisarmos esta partilha de experiência efetuada pelas alunas e professoras que 

participaram nesta atividade, torna-se evidente para nós que a sociedade ainda tem um longo caminho 

a percorrer na mudança de mentalidades e comportamentos excludentes para com as pessoas 

portadoras de deficiência. Neste sentido, sugerimos que a Associação Farol promova mais atividades 

de sensibilização junto das escolas e na comunidade. Recomendamos, também, que esta promova 

ações formativas/educativas sobre as dificuldades que um invisual tem de enfrentar no seu dia-a-dia, 

sobre como abordar e prestar apoio a um invisual segundo as técnicas de guia, entre outros temas.  

 

Realidade institucional 

A análise da realidade institucional mostra-se importante para respondermos a uma das 

questões formuladas no início do nosso estudo, isto é, para sabermos quais as dificuldades sentidas na 

prestação de cuidados dos utentes e respetivo acompanhamento familiar; conhecer as metodologias de 

intervenção e que medidas são tomadas para a superação dos obstáculos. Contudo, antes de 

avançarmos para a obtenção da informação pretendida, precisámos conhecer a forma como a 

Associação Farol se organiza. Para o efeito, definimos as seguintes dimensões: a dimensão social; a 

dimensão política; a dimensão institucional e a dimensão estratégica. Após a análise destas dimensões 

verificaremos a dimensão da ação. 
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Com a dimensão social pretendemos verificar se a missão institucional é do conhecimento de 

todos os colaboradores, se esta se cumpre, e qual é a perceção dos resultados atingidos. Como 

podemos observar na tabela 9, verifica-se que existe um desconhecimento da missão e apesar da 

existência de alguns aspetos positivos, em relação ao seu cumprimento e resultados atingidos, ainda 

há muito a melhorar. Neste sentido, recomenda-se que toda a organização promova uma reflexão 

sobre a sua missão e formule estratégias organizacionais para a sua interiorização e cumprimento. 

 

Tabela 9 - Quadro III - Dimensão Social 

CATEGORIAS PRESIDENTE TÉCNICO M. R. HUMANA PSICÓLOGA ASSISTENTE SOCIAL 

Identificação 
com a Missão 

---------------------------------- 

“A nível de formação sempre quis trabalhar 
com a deficiência visual (…)” 

“ (…) uma situação um 
bocadinho diferente do que eu 
estava habituada a trabalhar, são 
particularidades muito (…)” 

“Gosto, embora seja muito 
complicado, hoje em dia, o 
trabalho social, principalmente 
em instituições.” 

---------------------------------- 

“Sim, porque vai focando todos os pontos 
essenciais para trabalhar na deficiência 
visual (…)” 

“Talvez a questão de trabalhar 
em prol do bem-estar e da 
qualidade de vida de alguém que 
necessita do meu trabalho (…)” 

“Assim de momento não estou a 
ver, missão…” 

---------------------------------- 

“A questão de como é que eles vivem sem 
visão, acho que pormenor de como é que é 
fechar os olhos e andar? O simples andar 
isso… e essa sempre foi uma questão que 
me ficou na cabeça, como é a vida de olhos 
fechados? Ok e fez-me estudar e mostrar 
como eles conseguiam.” 

“Acho que fui uma oportunidade 
de trabalhar com um grupo de 
pessoas diferentes do que eu já 
tinha vindo a trabalhar e com 
bastantes particularidades (…)” 

“Eu vou ser sincera, eu quando 
vim trabalhar para a instituição, 
vim um bocado ao escuro, 
porque eu já trabalhava, mais ou 
menos à dois anos, com 
população idosa.” 

Perceção sobre 
o nível de 
cumprimento da 
missão e dos 
resultados 
atingidos pela 
Associação? 
Positiva? 
Negativa? 

“ (…)tem fatores 
positivos e negativos, 
acho que se podia 
fazer muito mais (…)” 

“ (…) na esperança que as coisas possam 
mudar, posso dizer que estamos no 
caminho certo, digamos que é ainda… não é 
fácil de trilhar, ainda há muitas pedras para 
quebrar, mas à essa noção de facto 
também, e é reconhecida da associação e 
do presidente (…)” 

“ Um balanço muito positivo, 
porque é assim, apesar das 
dificuldades que eu sinto em 
trabalhar com eles (…)” 

“Positivo, acho que tenho 
conseguido pequenas vitórias, a 
luta tem sido diária, constante. 
Mas acho que ainda há muito a 
fazer.” 

---------------------------------- 

“ (…) era bom que futuramente… a 
associação fez 18 anos, é de maior idade, e 
que em mais 18 anos a associação esteja 
muito mais forte e que tenha mais 
capacidade de resposta às necessidades e 
expetativas dos utentes e que eles gostem 
de estar aqui e que sintam como seja a sua 
casa (…)” 

“É um trabalho, na minha área, é 
difícil, se calhar em termos de 
resultados práticos, se calhar não 
se vêm tanto como se vêm 
noutros sítios ou noutros 
contextos (…)” 

---------------------------------- 

Fonte: Apêndice 33 - Análise de dados das entrevistas aos técnicos e presidente, por dimensões de análise. 

 

Através da dimensão política pretendemos ficar a conhecer como são definidos os objetivos, a 

estratégia e a política organizacional e, também, conhecer a sustentabilidade financeira e operacional. 

Na tabela 10, apresentada abaixo, os aspetos evidenciados nesta dimensão são a inexistência de uma 

instituição local, capaz de dar resposta a cidadãos portadores de deficiência visual, razão pela qual 

surgiu a Associação, e o facto da mesma não ter sustentabilidade financeira no momento e 

futuramente. A sustentabilidade financeira é sempre um grande problema para instituições sem fins 

lucrativos, e, principalmente, com a conjuntura atual que o país atravessa, esta agrava-se ainda mais. 

Para minimizar este grande obstáculo, recomenda-se que a instituição delineie estratégias de ação que 

lhe permitam o garante financeiro necessário à continuidade da prestação de serviços de qualidade 

que a pautam. No que concerne à dimensão institucional, pretendemos verificar se a Associação Farol 
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se esta inserida e se se articula a nível institucional e organizacional, identificar os principais obstáculos 

e quais as estratégias de superação destes.  

 

Tabela 10 - Quadro IV - Dimensão Política 

CATEGORIAS PRESIDENTE TÉCNICO M. R. HUMANA PSICÓLOGA ASSISTENTE SOCIAL 

Definição da 
política, objetivos e 
estratégia de ação 

“(…)não existia organização nenhuma ligada à 
deficiência visual (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“(…)objetivos concretos foram apoiar aquelas 
pessoas que vivem com mais dificuldades (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“(…)uma das questões é que para nós 
conseguirmos apoios para candidaturas, apoios 
para acordos com a segurança social, era 
importante que nós implementássemos a 
qualidade (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“(…)de futuro conseguir um projeto, 
importantíssimo na minha perspetiva, para os 
cegos, que era uma residência para pessoas 
cegas (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

Sustentabilidade 
financeira e 
operacional 

“(…)Tem e acho que até tem a mais.” ----------------------------------   

“A sustentabilidade financeira das instituições, 
como tu sabes, é muito complicada, primeiro 
porque esta instituição não tem património (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“(…)eu digo que a sustentabilidade desta 
instituição, na minha perspetiva, no futuro vai 
ser um problema (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“(…) no futuro até porque não criar uma 
empresa social aqui na associação?” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“(…)um dos meus objetivos, por exemplo, é 
criar aqui uma cozinha aqui dentro, um 
refeitório onde as pessoas pudessem almoçar 
aqui (…)” 

----------------------------------   ---------------------------------- ---------------------------------- 

Fonte: Apêndice 33 - Análise de dados das entrevistas aos técnicos e presidente, por dimensões de análise. 

 

Da informação contida na tabela 11, destaca-se o facto de os utentes não se encontrarem 

inseridos na sociedade, o trabalho realizado pela instituição não ser reconhecido pelos próprios utentes 

e familiares, o disfuncionamento da rede social prejudica a projeção do trabalho da instituição, 

encontra obstáculos junto das entidades governamentais (devido ao excesso de burocracia), sente 

dificuldades na integração da população portadora de deficiência visual noutras instituições. Por fim, 

assinala-se a necessidade de desenvolver as competências sociais dos seus utentes. Considerando os 

objetivos organizacionais e a missão, recomenda-se que a organização desenvolva estratégias de 

divulgação do seu trabalho, aposte na formação dos seus utentes e colaboradores, em ações de 

sensibilização sobre a problemática da deficiência visual. E que procure estabelecer elos de ligação 

estratégicos com outras instituições sociais e governamentais para que os seus utentes possam 

beneficiar de uma maior inclusão e igualdade de oportunidades.  
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Tabela 11 - Quadro V - Dimensão Institucional 

CATEGORIAS PRESIDENTE TÉCNICO M. R. HUMANA PSICÓLOGA ASSISTENTE SOCIAL 

Inserção e 
articulação 
da 
Associação 
a nível 
social e 
institucional 

“Eu penso que está, mas 
poderia estar mais, mas 
também o problema é a 
comunidade.” 

“ Não porque é muito… isto é muito 
poucos, 1% ou 2%, porque depende da 
educação/formação e dos sítios de onde 
são, se é da cidade ou da aldeia (…)” 

“Eu acho que no geral não estão (…)” “A maior parte sim [não vivem em 
isolamento?] em isolamento, 
isolamento não (…)” 

“ (…)também deveria incentivar 
mais as instituições a vir cá.” 

“(…) reconhecimento nem que seja 
quando, por exemplo, chega um utente 
que foi reencaminhado quem é que… “Ah 
foi uma senhora no hospital” ou “que foi 
uma senhora que ouviu falar da 
associação” ou “foi uma senhora que 
ouviu o Domingos nas notícias ou viu na 
televisão”, já começa a haver uma 
associação(…)” 

“ (…) se calhar com eles, embora importante, 
mas esse trabalho com eles [não é muito 
realizado] não, não é.” 

“Não é, nem mesmo em termos de 
utentes. Muitas vezes à falta de 
reconhecimento por parte deles, por 
aquilo que fazemos por eles (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“Eu tento sempre promover, mas 
depende muito do utente, se sente 
rejeição ou negação, porque a gente 
tenta sempre envolver a 
comunidade, principalmente se não 
tem familiares diretos próximos e 
tentamos envolver as redes de 
vizinhança (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 
“Há muito a fazer, ainda há muito 
para fazer.” 

“(…)na rede social, mesmo a 
rede social e, é como dizem, a 
própria rede não funciona, 
porque se funcionasse, se 
calhar, à mais pessoas cegas 
aqui no concelho e estas não 
são encaminhadas para aqui.” 

“ (…) temos as sensibilizações nas 
escolas, nos próprios hospitais, temos 
uma peça de teatro, que acho que devia 
ser valorizada mais (…)” 

“Nós já fizemos ações de sensibilização nas 
escolas, já fizemos dois encontros (…)” 

“(…) nem fazem ideia do trabalho 
que se faz com este tipo de 
população, mesmo a nível social 
(…)” 

 “É que a recetividade das pessoas é muito maior 
e acho que é uma mais-valia para esta 
população, como por exemplo, como fazem nas 
questões das acessibilidades e obstáculos com 
cadeiras de rodas, acho que também pode ser 
feito com este tipo de população.” 

“Nós agora vamos ter mais esse feedback, até mesmo 
por causa da qualidade, que nos obriga a saber se esse 
feedback realmente existe (…)” 

“(…) acho que devia começar a 
sensibilização e a questão da formação, 
digamos assim, devia partir do topo, dos 
próprios políticos.” 

---------------------------------- ---------------------------------- 

“É assim, uma coisa que seria pertinente, mas que nós 
não temos, seria apostar um bocadinho na formação 
deles, isso seria uma forma de os integrar, se os incluir 
até em termos profissionais.” 

“Há muito a fazer, ainda há muito para 
fazer.” 

Identificação 
das 
dificuldades 
e 
obstáculos, 
estratégias 
de 
superação 
destes 

“Os obstáculos são os contatos 
às vezes com as entidades 
oficiais que são muito 
complicados [por questões 
burocráticas?] sim, 
burocráticas (…)” 

“Nas famílias a nível das competências sociais e 
o ter de aceitar as dificuldades e limitações dos 
cegos (…)” 

“(…) nós aproveitamos as atividades quando a família 
pode vir, solicitamos que acompanhe as pessoas (…)” 

(familiares) “Isso é um bocado complicado 
(…)” 

“ (…) se não fosse os 
conhecimentos que tenho isto 
não tinha avançado (…)” 

(familiares) “Essa área aqui na associação é uma 
área que ainda não está bem explorada, por isso 
mesmo.” 

“Chegou a vir cá, falava muito comigo, que o Luciano 
em casa não fazia nada, estava sempre no quarto, que 
podia trabalhar um bocadinho. Pronto, e no fundo era 
uma “ponte” importante para o meu trabalho com ele, 
porque ela no fundo trazia informações pertinentes.” 

“É assim, muito sinceramente e pensando 
bem, eu nunca tive assim… [grandes 
dificuldades] não em termos de família 
não.” 

---------------------------------- 

“Depende de quais são as dificuldades que eles 
sintam, se envolver gastos não é, dinheiro, torna-
se mais complicado, agora se for algo que possa 
ser realizado (…)” 

“(…) na minha área, esse levantamento de 
necessidades verifica-se, o ir a casa para mim não é tão 
pertinente, desde que eles venham cá, é logico, se não 
vierem cá o caso muda de figura (…)” 

“Mas vou analisando e vou detetando os 
problemas conforme as conversas, 
conforme vão surgindo.” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“Alguns é como eu digo aqueles que 
moram mais no meio rural, rural 
mesmo, é mais complicado, mas de 
certa forma eles conseguem 
mobilizar-se, ou através de um amigo 
ou através de um vizinho 
conseguem, consegue sempre 
aceder aos serviços.” 

---------------------------------- 

“ (…)pensarem que a associação é para 
os cegos e que tem o dever e a obrigação 
de lhes facultar tudo de graça.” 

“Aí não tem muito, se calhar, há a parte da 
deficiência visual, é muito complicado fazer com 
que eles estejam à vontade connosco (…)” 

“Depende, é assim, há alguns que 
aceitam muito bem, há outros que 
se for mexer com a questão 
monetária (…)” 

---------------------------------- 
“Resistências? É eles não aceitarem que 
estão errados.” 

“(…) com a desconfiança que eles têm (…)” “Muitas vezes é o entrar na casa 
(…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- 

“(…) são os sintomas mais depressivos, 
ansiedade, problemas ao nível da autoestima, 
muitos problemas, às vezes, de relacionamento 
interpessoal. Temos muitos conflitos entre eles 
e até connosco (…)” 

“ (…) nossa população está cada vez 
mais envelhecida e cada vez mais 
detetamos que à dificuldades em 
integrar pessoas com deficiência em 
lares de terceira idade (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- 

“A nível de competências sociais, acho que 
necessitam em primeiro lugar de dar valor às 
questões… às palavras, não é, pensar no valor 
que as palavras tem (…)” 

---------------------------------- 

Fonte: Apêndice 33 - Análise de dados das entrevistas aos técnicos e presidente, por dimensões de análise. 
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Na dimensão estratégica, tabela 12, ficamos a conhecer a forma como é realizado o 

planeamento e programação das atividades e como é que a Associação Farol se desenvolve. O que se 

evidencia nesta dimensão é que a programação das atividades é realizada pela equipa técnica e 

homologada pela direção, só são estabelecidos objetivos gerais e a metodologia utilizada para a sua 

definição é a observação direta e a avaliação de necessidades e expetativas dos utentes. Como reflexão 

do desenvolvimento da ação da Associação salienta-se que ainda há aspetos as melhorar, 

nomeadamente ao nível da formação para colaboradores e utentes. Recomenda-se, assim, à instituição 

um maior investimento, por parte da equipa técnica, relativamente à programação das atividades e 

definição de objetivos operacionais que permitam uma monitorização das mesmas e a sua avaliação 

continua e final. Sugere-se, também, um maior investimento em formação sobre diferentes 

metodologias para realizar um diagnóstico de necessidades dos seus utentes. 

 

Tabela 12 - Quadro VI - Dimensão Estratégica 

CATEGORIAS PRESIDENTE TÉCNICO M. R. HUMANA PSICÓLOGA ASSISTENTE SOCIAL 

Planeamento e 
programação 

“(…)são os técnicos que 
fazem as atividades (…)” 

“ (…) bocadinho mais específicos por 
causa da calendarização e dos 
transportes (…)” 

“ (…) se calhar vou falar como fazíamos 
anteriormente, porque como sabes 
agora, como houve eleições para uma 
nova direção podemos começar a 
planear de forma diferente, mas até aqui 
nós fazíamos o plano anual (…)” 

“ (…) é um bocado complicado 
programar, porque nem sempre 
estão recetivos (…)” 

“(…)vai a aprovação da 
direção, a direção também 
dá o seu parecer (…)” 

“ (…)está programado de manhã são as 
piscinas, hidroterapia e hidroginástica e 
da parte da tarde, estão aqui na 
instituição com atividades lúdico 
expressivas ou então alguma atividade 
que o Cândido faça a titulo cultural (…)” 

“ (…) isso acontece nos atendimentos, às 
vezes pode estar planeado para estar 
alguém e, por alguma razão, não pode 
ser, ou porque surgem outros casos até 
mais urgentes [conforme as 
necessidades] exatamente (…)” 

“A única programação que fazia, 
assim, eram as visitas 
domiciliárias que fazia com eles, 
programava e outras vezes 
aparecia de surpresa (…)” 

“(…)Em termos de 
orientação, a gente orienta, 
mas quem realização são 
os técnicos, também, com 
a ajuda dos utentes (…)” 

“Registos não porque até poderia haver 
um registo e serviria automaticamente 
para todos, não porque não estamos a 
falar de crianças nem adolescentes, 
todos utentes poderia haver 
mensalmente ou quinzenalmente, 
porque a nível de alterações o fruto final, 
o produto final tem de ser avaliado junto 
da observação direta e o registo, por 
exemplo, teve coordenação motora.” 

“ (…) cada técnico tem que verificar (…)” 

---------------------------------- 

“(…)digo sempre é que as 
ideias que os utentes dão 
tem de ser levadas em 
consideração (…)” 

“ (…) eu vou mais para objetivos gerais, 
eu quero que a pessoa trabalhe a noção 
de espaço temporal, a deslocação e 
depois há a parte muito lúdica da coisa 
(…)” 

“É só mesmo as atividades, nós não 
descrevemos os objetivos (…)” 

“Não é fácil, é assim, num 
objetivo, se calhar, não uso um 
método sistemático para todos 
vou analisando conforme a 
necessidade de cada um (…)” 

---------------------------------- 

“Não à metodologia, é aquela que 
[através da observação?] sim, nós 
traçamos os objetivos dependendo da 
atividade, pode haver alguns específicos, 
mas a metodologia é mais a observação 
direta (…)” 

“ (…)o ponto de partida é mesmo a 
avaliação das necessidades e expetativas 
dos utentes, também os seus pontos 
mais fortes, as potencialidades e a partir 
daí desenvolvemos os planos (…)” 

---------------------------------- 

---------------------------------- ---------------------------------- 
“ (…) do que foi feito e possíveis desvios 
face ao que foi planeado e eventuais 
reformulações que temos de fazer (…)” 

---------------------------------- 

Desenvolvimento 
da AADVDB. 

“À sempre aspetos a 
melhorar (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“ Tenho a residência (…)” ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“ (…)quero ver se aposto 
um bocadinho na 
formação (…)para a 
associação, mesmo até 
para os utentes e também 
para os técnicos  (…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

Fonte: Apêndice 33 - Análise de dados das entrevistas aos técnicos e presidente, por dimensões de análise. 
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Por último, analisámos a dimensão da ação (tabela 13). Através desta, queríamos ficar a 

conhecer que funções eram desempenhadas pelos entrevistados e que atividades educativas 

promoviam na instituição. O aspeto que destacamos é o facto de não serem promovidas atividades 

educativas para os utentes e seus familiares. Face a este quadro aconselha-se um maior investimento 

por parte da Associação Farol, no que se refere ao desenvolvimento de atividades educativas 

direcionadas aos seus utentes e familiares. 

 

Tabela 13 - Quadro VII - Dimensão da Ação 

CATEGORIAS PRESIDENTE TÉCNICO M. R. HUMANA PSICÓLOGA ASSISTENTE SOCIAL 

Atividades/funções 
desenvolvida na 
Associação 

“Contato com entidades 
oficiais, contato com a 
comunicação social.” 

“ (…) eu aqui faço as áreas mais 
de intervenção e parte de 
reabilitação muscular, 
reabilitação/desporto.” 
 

“ (…) atividade principal, digamos é 
o acompanhamento psicológico aos 
utentes que necessitam desse 
acompanhamento (…)” 

“ (…) neste momento faço os 
atendimentos, faço visitas 
domiciliárias, tento ajudar as famílias, 
porque não há trabalho com o utente 
sem envolver a família, o tempo que 
estou aqui na instituição, que é meio 
tempo, muitas vezes é escasso para 
poder desenvolver muito daquilo que a 
gente espera.” 

“(…)sou um bocadinho a 
imagem da associação, 
muita gente conhece a 
associação como a 
associação do Domingos, 
que é a realidade (…)” 

“ (…)A orientação e mobilidade, 
AVD’s (atividades da vida diária).” 

“ (…) outro tipo de funções, que 
tenho vindo a desenvolver, já 
elaborei grupos terapêuticos, tenho 
planeado para este ano, também a 
promoção de competências, 
acompanhamento de crianças na 
fase escolar (…)” 

“ (…) estou a pensar editar no meu 
plano de atividades, em contactar as 
juntas de freguesia, centros de saúde, 
Câmaras Municipais, para haver maior 
articulação entre técnicos e a 
comunidade e, a comunidade e a 
nossa associação.” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

“ (…) procuro perceber o contexto 
familiar, depois o contexto social, e 
depois ver as condições económicas e 
habitacionais.” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 
“Eu faço registos, registos das visitas 
(…)” 

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

Sim, faço sempre uma pesquisa 
através de… tento sempre recolher 
informação com as redes de 
vizinhança e depois através de centros 
de apoio domiciliário, a própria 
comunidade paroquial, tentar perceber 
se realmente aquela pessoa está 
integrada e se não é posta de parte. 

Atividades Educativas 

---------------------------------- 

“ (…) nível da hidroginástica por 
causa das articulações, da 
coordenação motora, como já são 
pessoas com idade avançada (…)” 

“ (…) promover a autoestima deles, 
ao desenvolver a autoconfiança, está-
se a promover, também de certa 
forma, um bocadinho a autonomia 
(…)” 

“Lá está, eu em termos de atividades, 
atividades… eu não posso dizer que 
tenha promovido até agora (…)” 

---------------------------------- 

“Muito através das ações de 
sensibilização que se fazem (…)” 

“ (…) a estabilidade a nível 
emocional, ter alguém com quem 
possam partilhar os seus medos, as 
suas preocupações, não é, as suas 
dificuldades.” 

“ (…) eu penso que contribui, poderia 
contribuir mais (…)” 

---------------------------------- 

“ (…) são assuntos tão sensíveis 
que se tem de ter algum cuidado 
em abordar. Houve uma vez que 
sim, teve uma jovem que tinha 
piolhos (…)” 

“ (…) de auscultar as dificuldades 
que eles sentiam na interação com 
os deficientes visuais, os obstáculos, 
trabalharmos, se calhar, algumas 
estratégias de ultrapassar essas tais 
dificuldades, portanto, isto em grupo, 
com os familiares em grupo. Não foi 
feito, devido a problemas de 
transporte, porque eles não vinham 
para aqui sozinhos, necessitavam de 
transporte (…)” 

“Sim, é assim, nós aqui para as 
familiares nunca organizamos, porque 
as famílias nunca se mostram muito 
recetivas, mesmo as questões de 
trabalharmos com as famílias só é 
possível quando vamos aos 
domicílios.” 

Fonte: Apêndice 33 - Análise de dados das entrevistas aos técnicos e presidente, por dimensões de análise. 
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CAPITULO III - COLABORAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

O nosso plano de estágio foi delineado tendo em conta duas dimensões relacionadas entre si, 

a dimensão do diagnóstico social, que já apresentámos anteriormente, e a dimensão de colaboração e 

intervenção social. Esta dimensão foi estruturada e desenvolvida numa lógica de apoio à atividade 

quotidiana da Associação Farol e de promoção de atitudes positivas na comunidade em relação à 

problemática da deficiência visual. Assim procurámos promover a inclusão social e igualdade de 

oportunidades das pessoas portadoras de deficiência visual, trabalhar a autoestima e a criatividade dos 

utentes, realizar debates sobre a deficiência visual, sobre a inclusão social e igualdade de 

oportunidades das pessoas invisuais. Através desta dimensão procuramos desenvolver e consolidar os 

conhecimentos e competências pessoais no campo da formação e gestão de recursos humanos; 

reforçar as qualificações académicas para dar resposta às exigências do mercado de trabalho; apoiar a 

intervenção social da instituição de estágio e contribuir para a inclusão social de cidadãos com 

deficiência visual. 

Para que fosse possível consolidar os objetivos que delineámos estabelecemos as seguintes 

linhas de ação: 

1. Apoio ao funcionamento quotidiano da associação; 

2. Apoio à intervenção junto dos utentes invisuais, suas famílias e comunidades de 

inserção;  

3. Divulgação do trabalho da associação (ex: boletim informativo online) 

4. Desenvolvimento do site da associação 

5. Apoio ao trabalho desenvolvido pelas estruturas de formação da associação; 

6. Promover atividades que sejam uma mais-valia formativa para a equipa técnica da 

associação; 

7. Elaboração de um inventário bibliográfico e documental para apoiar a formação dos 

técnicos e funcionários da associação.  

8. Organização de uma exposição com mostra de trabalhos realizados por utentes 

invisuais e de fotografias de utentes em várias dinâmicas e contextos sociais. 

 

Definidos os objetivos e estabelecidas as nossas linhas de ação para a dimensão de 

colaboração e intervenção social, importa neste momento efetuar uma reflexão sobre o que foi 
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efetivamente realizado, que competências foram adquiridas e se existiram ou não constrangimentos à 

nossa ação.  

No entanto, antes de avançarmos para a apresentação sobre o apoio que prestámos no 

quotidiano da associação, é pertinente esclarecer como esta funciona. Neste sentido, verificamos que a 

Associação Farol recebe na sua sede os utentes, em grupos de dez a onze elementos, todas as terças, 

quartas e sextas-feiras. Nestes dias, esta funciona com atividades nas áreas da assistência social, da 

psicologia, da animação sociocultural e da reabilitação humana, para além, das atividades 

administrativas que apoiam todo o funcionamento organizacional. As segundas e as quintas-feiras são 

reservadas para a programação de atividades a realizar, avaliação das que já foram efetuadas e 

atualização/construção dos processos individuais dos utentes e outros assuntos inerentes a toda a 

organização uma vez que é uma instituição com certificação do sistema de gestão de qualidade. 

Após um esclarecimento sumário do funcionamento da associação, estamos agora em 

condições de descrever a forma como contribuímos com o nosso apoio nas dinâmicas desenvolvidas 

por esta. Quando iniciamos o nosso estágio deparámo-nos com alguma hesitação, por parte do 

acompanhante, em saber qual seria o nosso papel nas atividades da instituição. Apesar da elucidação, 

da nossa parte, sobre as competências que possuíamos, não nos foi determinada nenhuma tarefa a 

executar inicialmente, aproveitando, assim, o tempo que dispúnhamos para consultar a documentação 

interna da organização e sobre a problemática da deficiência visual. Após a resolução deste impasse, 

foi-nos solicitado o apoio nas seguintes tarefas e atividades: 

  elaboração do plano de formação para o ano 2014;  

 reunião de toda a legislação existente para a deficiência e para as organizações do terceiro 

setor e efetuamos a respetiva síntese;  

 apoio à assistente social no levantamento de temas para futuros esclarecimentos junto dos 

utentes;  

 colaboração na elaboração dos contratos de prestação de cuidados dos utentes; 

  participação na organização da apresentação do livro do ex-jogador do Benfica, António 

Simões;  

 integração na equipa constituída para desenvolver atividades no sentido de garantir a 

sustentabilidade da Associação; 

 participação organização da atividade dos 18 anos da Associação e do Dia da Família. 
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Ao fazer a análise das tarefas que desempenhámos no apoio ao funcionamento da Associação 

Farol, tivemos a oportunidade de consolidar conhecimentos sobre o manancial de legislação, 

orientações políticas e normativos direcionados para a problemática da deficiência e para o que devem 

ser as boas práticas das instituições de solidariedade social. Adquirimos, também, competências na 

área do sistema de gestão da qualidade, uma vez que a Associação Farol é uma instituição certificada. 

Estas aptidões foram fortalecidas pela vivência e pelo contacto direto com a documentação, com os 

processos, procedimentos e a forma de trabalhar de todos os funcionários, tivemos, assim, a 

oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos que possuíamos, sobre sistemas de gestão da 

qualidade, no nosso dia-a-dia de trabalho como estagiários. Com a participação na organização das 

atividades para as famílias e para a comunidade, reforçámos as nossas aptidões quanto aos passos 

necessários para a sua planificação, a sua divulgação junto dos diversos meios de comunicação, a sua 

realização e por fim a sua avaliação. Através da integração na equipa para planeamento de atividades 

com o objetivo de garantir alguns meios de sustentabilidade para a instituição, tivemos a oportunidade 

de potenciar a nossa criatividade, a nossa capacidade de organização e as nossas competências de 

argumentação e fundamentação de forma a conseguir atingir os objetivos a que nos propusemos.  

No apoio ao funcionamento das atividades deparámo-nos com alguns constrangimentos que 

desafiaram a nossa capacidade de resolução de problemas. As maiores dificuldades sentidas estão 

inerentes ao facto de todo o quadro técnico não terem uma tradição de trabalho em equipa. Esta 

situação exigiu da minha parte um questionamento, quase que diário, sobre o que é que era 

necessário fazer ou onde poderíamos dar o nosso apoio. Aliado a este constrangimento está, também, 

a aparente ausência de uma política de comunicação intra-organizacional, isto é, nós só tínhamos 

conhecimento de algumas atividades no dia em que estas teriam lugar ou partiam do princípio que já 

nos teriam sido comunicadas.  

Todavia, estes constrangimentos ajudaram-nos a obter competências no que concerne à 

criação de estratégias para fazer com que fossemos considerados membros da equipa, permitiu-nos 

também praticar um discurso assertivo e mostrar que a comunicação é importante para que toda a 

organização funcione corretamente. 

No decorrer do meu estágio foi-nos proposto, em conjunto com outra estagiária na área da 

comunicação social, planeamento de atividades para melhorar a imagem externa da Associação Farol. 

Nessa perspetiva propusemos as seguintes atividades: 

 A criação de um Boletim Informativo;  

 A realização de Entrevistas de Rua;  



CAPITULO III – COLABORAÇÃO E INTERVENSÃO SOCIAL 

72 

 A realização da atividade intitulada Ser Invisual por um Dia; 

 A realização de uma exposição com o tema: Com os Olhos nas Mãos. 

 

Com a criação do Boletim Informativo queríamos dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela 

Associação Farol à comunidade e aos seus parceiros. Para esta atividade optámos por criar uma 

Newsletter, com o título Boletim Informativo, para enviar a todos os contactos através de correio 

eletrónico, por ser um meio mais económico para a instituição. Deste modo transmitimos as atividades 

que a instituição realizou e demos voz aos utentes através dos seus testemunhos sobre diversos 

temas. A construção deste boletim obrigou-nos a efetuar várias pesquisas de programas informáticos 

que nos permitissem a construção e o envio da Newsletter de forma fácil e prática, para que quem 

ficasse responsável pela sua redação, posteriormente, não tivesse dificuldades na sua criação. Assim 

sendo, conseguimos construir conhecimento sobre os diversos programas e templates que estão 

disponíveis para os usuários deste género de documento eletrónico. Como pretendíamos recolher os 

testemunhos dos utentes, reforçámos as nossas competências de comunicação e interação. Ajudou-

nos, também, a ter o pensamento focalizado e escrita sintética aquando da sua redação. Como em 

todas as tarefas existem sempre algumas barreiras que vão surgindo ao longo do seu desenvolvimento. 

No que se refere em concreto a esta atividade, sentimos dificuldades em obter a informação sobre as 

atividades desenvolvidas pelos diferentes técnicos e a autorização para o envio da mesma, uma vez 

que tínhamos que comunicar as nossas intenções, em primeiro lugar, ao diretor técnico que nos dava 

o seu aval para avançarmos com a sua execução. Estas dificuldades tinham reflexo nos prazos de 

edição que por estas razões não conseguíamos respeitar. No entanto, estas dificuldades não nos 

demoveram do nosso objetivo, contribuindo assim para fortalecer o nosso sentido de perseverança e 

motivação para a execução da tarefa que tínhamos em mãos. 

 

A atividade Entrevistas de Rua consistiu em sair à rua com a finalidade de recolher 

testemunhos, áudio e visuais, de pessoas normovisuais, residentes na comunidade envolvente da 

Associação Farol. Estes testemunhos tinham o objetivo de conhecer o que as pessoas sabem sobre 

cidadãos portadores de deficiência visual, sobre a inclusão social e igualdades de oportunidades. Para 

esta atividade construímos uma planificação, com uma pequena descrição do que se iria realizar, que 

objetivos se pretendiam atingir, os recursos internos, externos e materiais que precisaríamos e o local 

das entrevistas, o público-alvo, um guião de entrevista e em anexo um documento interno para os 

entrevistados assinarem em como autorizavam a instituição a utilizar a sua imagem. Esta foi a 



CAPITULO III – COLABORAÇÃO E INTERVENSÃO SOCIAL 

73 

planificação realizada para se remeter à aprovação da direção da Associação Farol. Todas as 

entrevistas foram gravadas em vídeo e o seu conteúdo foi sujeito a uma análise de dados. Os dados 

obtidos através destas entrevistas foram comunicados à direção da instituição e contribuíram para a 

dimensão do diagnóstico social qualitativo. Como em tudo o que fazemos aprendemos sempre algo de 

novo ou consolidamos os conhecimentos que já possuímos, esta atividade não foi exceção, pois 

aprendemos a adotar uma atitude do tipo jornalístico na abordagem das pessoas que pretendíamos 

entrevistar e mais uma vez reforçámos as nossas competências a nível da comunicação e das técnicas 

de recolha e análise de dados. No entanto, com base na informação recolhida pretendíamos realizar 

atividades de formação e informação na comunidade envolvente (ex. ações de sensibilização, 

workshops, tertúlias, conferências…), mas não nos foi possível executar por falta de abertura por parte 

da equipa técnica que alegou já ter programado as atividades de sensibilização a desenvolver. Todavia, 

deixamos na posse dos mesmos os dados recolhidos e os vídeos, para que posteriormente possam 

desenvolver estas ações. Nesta atividade, podemos considerar que foram estas as dificuldades que 

sentimos. 

 

Na atividade Ser Invisual por um Dia, tal como na anterior, elaborámos uma planificação da 

atividade seguindo os mesmos critérios. Os destinatários desta atividade foram um grupo de alunos do 

ensino secundário que, de olhos vendados, assumiram, por um dia, o papel de invisuais 

experimentando as dificuldades a que estes estão sujeitos diariamente. Antes de participarem na 

atividade em si, tiveram uma pequena ação de formação sobre como lidar com um invisual e técnicas 

de guia, foram informados do percurso pré estabelecido e também da alternância de papéis, bem 

como as tarefas a cumprir durante o mesmo. Após esta sessão, dividiram-se em dois grupos: os que 

assumiriam o papel de invisuais e os que assumiriam o papel de guias. Nesta atividade tivemos 

alguma dificuldade em conseguir realizar os seus passos preparatórios, ou seja, reunir com o diretor da 

escola, com as professoras responsáveis, com os alunos e com os parceiros que iriam participar e dar 

a conhecer a sua programação. Estas dificuldades surgiram pela restrição de autonomia imposta pelo 

superior hierárquico, desde o início do nosso estágio, uma vez que todas as ações que pretendíamos 

fazer tinham de ter a sua autorização e o contacto com pessoas externas à associação era da sua 

responsabilidade. Através destas dificuldades aprendemos que as relações de poder existem em todos 

os contextos de trabalho e pelo facto de conseguirmos detetá-las e encontrarmos formas de negociação 

para as superar, transformaram-se em competências adquiridas. Ainda por influência destas, não 

tivemos tempo de realizar a palestra de sensibilização que tínhamos programado como conclusão da 
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atividade. No entanto, disponibilizámos à instituição todo o material recolhido para que esta possa, 

posteriormente, elaborar um filme sobre esta atividade, que poderá servir para apresentar em futuras 

ações de sensibilização.  

 

No que concerne à atividade Com os Olhos nas Mãos, esta consistia na realização de uma 

exposição, em espaço público, de fotografias artísticas em tons de preto e branco dos utentes, a 

realizarem diversas atividades, bem como dos trabalhos realizados por estes, com o objetivo de o dar a 

conhecer à comunidade. Tal como as atividades apresentadas anteriormente, também foi feita uma 

planificação desta atividade para aprovação da direção. Foi nesta atividade que as dificuldades se 

fizeram sentir mais, uma vez que para esta exposição precisávamos que os utentes realizassem 

trabalhos manuais para expor e, apesar de termos a disponibilidade dos mesmos para o fazer, não 

podíamos sobrepor o nosso objetivo às atividades já agendadas pela animadora sociocultural e esta, 

também, não se mostrou disponível para nos ajudar nesse sentido. Tivemos dificuldade no contacto 

com os espaços públicos para saber se tinham vagas no calendário de exposições de forma a saber 

quando poderíamos realizar a nossa, facto que nos ultrapassou porque, apesar das diversas 

lembranças e pedidos para fazer esse contacto, este era da responsabilidade do diretor técnico. No 

entanto, apesar de não termos os trabalhos manuais, deixámos as fotografias artísticas para serem 

impressas e utilizadas em futuras exposições ou mostras de trabalhos. 

 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de participar e acompanhar os utentes em 

diversas atividades, quer no interior da associação quer no exterior. Esta nossa participação ajudou-nos 

a obter conhecimento sobre como abordar e lidar com um invisual, conhecer e praticar as técnicas de 

guia, ter uma noção sobre o que são as técnicas de orientação e mobilidade o que foi muito 

enriquecedor para nós. Nós não tínhamos, e não nos foi dado previamente, qualquer informação sobre 

estas competências, sendo que o contacto direto com os utentes e a procura de conhecimentos 

técnicos através de diversas fontes foi importante para que pudéssemos adquirir mais estas aptidões. 

Este contacto contribuiu para aprofundarmos conhecimento sobre as reais dificuldades que os utentes 

sentem no seu dia-a-dia e para criar laços de empatia que nos iriam ser úteis para a dimensão do 

diagnóstico social qualitativo. Em suma podemos dizer que apesar dos constrangimentos e dificuldades 

vivenciadas conseguimos atingir os objetivos propostos para esta dimensão de colaboração e 

intervenção social. Através das atividades que realizámos conseguimos desenvolver e consolidar os 

conhecimentos e competências pessoais no campo da formação e da gestão dos recursos humanos, 
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pela possibilidade de partilha de conhecimentos da nossa parte como forma de melhorar os processos 

de levantamento de necessidades de formação e a sua planificação, os processos de avaliação de 

desempenho, as relações interpessoais e realçar a importância do trabalho em equipa. Conseguimos 

colocar os conhecimentos teóricos em prática, e ao participarmos nas dinâmicas de funcionamento 

organizacional, concretizámos o objetivo de reforçar as qualificações académicas para dar resposta às 

exigências do mercado de trabalho. O facto de, com o meu estágio de intervenção/investigação, 

produzir o diagnóstico social qualitativo para a Associação Farol, cooperei no apoio à intervenção 

social, uma vez que a instituição não tem qualquer documento que lhe sirva de âncora para a definição 

de estratégias de ação para apoiar os seus utentes. As atividades planeadas para trabalharmos a 

imagem externa da instituição permitiram-nos contribuir para a inclusão social de cidadãos com 

deficiência visual. Com a sua realização demos a conhecer à comunidade e aos diversos participantes 

o que é a deficiência visual, as dificuldades que eles encontram no seu dia-a-dia e mostramos que 

apesar da privação de um dos sentidos, são cidadãos plenos e pertencemos todos à mesma sociedade 

democrática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a nossa caminhada pela vida ambicionamos concretizar vários projetos, 

nomeadamente, este nosso projeto de intervenção/investigação. No entanto, só efetivamos a 

contribuição que estes nos podem dar, para o nosso crescimento individual e profissional, com a 

reflexão sobre as motivações, os interesses que estiveram inerentes às nossas decisões e às diversas 

situações que nos mobilizaram e permitiram alcançar o momento tão desejado. Estamos conscientes 

que todo o percurso realizado exigiu muito trabalho, dedicação e perseverança para a superação dos 

obstáculos. Aliado a este aspeto, a nossa atitude autónoma, critica/reflexiva, dinâmica e a sempre 

prestativa orientação, disponibilidade e acompanhamento por parte dos diversos intervenientes, que 

encontramos ao longo da nossa caminhada, é que nos possibilitou este percurso de aprendizagens.  

Por conseguinte, ao longo deste nosso estágio de intervenção/investigação foram muitas as 

aprendizagens e competências adquiridas e consolidadas, nomeadamente, no que respeita à 

investigação e tudo o que esta envolve, sobre a problemática da deficiência visual, a importância que 

todas as instituições e organizações sociais têm na mudança de paradigma de uma sociedade que 

estigmatiza para uma sociedade inclusiva, justa e que promove a igualdade de oportunidades para 

todos os seus cidadãos, independentemente da cor, da raça, da religião e das suas limitações, e por 

fim, a elaboração do diagnóstico social sob um novo prisma, ou seja, próximo da realidade vivida pelos 

intervenientes do estudo e através da sua voz.  

Assim, com o presente trabalho pensamos que a nossa decisão de responder às necessidades 

evidenciadas pela entidade que nos acolheu, realizando o diagnóstico social, parece-nos ter sido uma 

boa escolha de acordo com a área de especialização do Mestrado em Educação e tendo em conta os 

objetivos deste, uma vez que nos permitiu desenvolver e consolidar conhecimentos e competências no 

campo da formação, trabalho e recursos humanos. Ao realizarmos um diagnóstico social de cariz 

qualitativo fomos ao encontro a um dos pressupostos da educação, que defende que a ação educativa 

e/ou social deve ter em conta a individualidade de cada pessoa, deve ser adequada segundo a 

realidade contextual e deve, também, envolver os vários intervenientes (Utentes, Instituição, 

Comunidade) onde a ação educativa e/ou social se desenrola. Com base no diagnóstico social 

sugerimos diversas medidas que a Associação Farol pode adotar a nível organizacional, estas podem 

servir de input para o seu plano estratégico melhorando e adequando, assim, as suas práticas junto 

dos cidadãos invisuais e seus familiares, contribuindo para a defesa dos direitos desta população e ser 

um agente de mudança de mentalidades dando o seu contributo na formação cívica e democrática das 
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gerações mais jovens na perspetiva da construção de uma sociedade mais inclusiva. Neste sentido, a 

nossa intervenção/investigação mostrou-se pertinente para a instituição de estágio, uma vez que o 

diagnóstico social pode relevar-se uma ferramenta importante para a mesma, ajudando no 

cumprimento da sua missão. 

Considerando a problemática que esteve na base da nossa intervenção/investigação e todo o 

enquadramento desenvolvido ao longo deste trabalho e a nossa participação no estágio apuramos que 

as pessoas que são portadores de uma deficiência e/ou incapacidade, para além de terem de 

enfrentar todas as limitações que a sua situação implica, têm ainda de “conquistar” os seu lugar de 

cidadãos na sociedade. A falta de conhecimento sobre a problemática da deficiência e o preconceito da 

diferença gerado em diversos elementos da sociedade, apesar da existência de legislação que 

salvaguarda e atribui os direitos democráticos, não consegue colmatar os comportamentos 

estigmatizantes e excludentes que estes cidadãos são vítimas.  

Relativamente ao nosso estágio na Associação Farol foram vários os contributos para a 

definição de um perfil profissional. O facto de a Associação não possuir nos seus quadros ninguém 

com a formação académica na nossa área fez-nos ver o quanto seria importante existir o referido perfil 

profissional, uma vez que ajudaria a instituição a adequar a formação às reais necessidades 

evidenciadas pelos seus colaboradores, teria também um importante papel no que concerne ao 

processo de avaliação de desempenho e, como a instituição recebe muitos estagiários, desempenharia 

um papel fundamental na sua socialização organizacional e inserção nas atividades de acordo com a 

natureza da formação académica. O trabalho que desenvolvemos na instituição também nos permitiu 

consolidar algumas competências que fomos adquirindo ao longo de todo o nosso percurso académico, 

como por exemplo, o que concerne ao planeamento, execução e avaliação de diversas atividades e 

projetos de cariz educativo; a realização de atividades educativas adequadas às necessidades reveladas 

pelos utentes, entre outras. No que se refere ao nível das competências pessoais, através da nossa 

intervenção, foi-nos possível reforçar as seguintes capacidade: a capacidade de organização; a 

criatividade; ser capaz de negociar; a responsabilidade no cumprimento de prazos; o conseguir 

trabalhar em equipa; ser proactiva; a capacidade de observação; entre outras.  

Depois de uma reflexão sobre as mais-valias deste projeto de intervenção/investigação nos 

brindou, torna-se agora importante refletir se a nossa investigação conseguiu cumprir com os objetivos 

estabelecidos e se se obteve as respostas às questões que formulamos no início da nossa investigação. 

Analisando os objetivos, do diagnóstico social, verificamos que as condições de vida, dos invisuais, 

variam conforme a classe social a que pertencem, pois estão dependentes economicamente de uma 
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pensão por invalidez que é muito baixa. Sobre os problemas de adaptação que estes têm de enfrentar, 

averiguamos que tendo perdido a visão em idade adulta, esse fator dificulta-lhes a adaptação e são 

“obrigados” a reaprender a viver novamente numa sociedade que ainda apresenta alguns obstáculos a 

nível das acessibilidades e acesso a bens, serviços e cuidados de saúde, agravando-se conforme o 

contexto (urbano e rural) onde residem. Aliadas a estes problemas, acresce ainda a possibilidade das 

dificuldades aumentarem devido a problemas do foro psicológico. Relativamente às metodologias de 

intervenção e apoio da Associação Farol junto dos seus utentes e respetivas famílias, apuramos que 

intervêm em três áreas, isto é, na área da psicologia, da motricidade e reabilitação humana e na área 

da assistência social. Verificámos que existe algum desconhecimento no que diz respeito às 

metodologias de intervenção para a definição de objetivos a atingir com os utentes, pois, segundo as 

palavras destes  

“Não há metodologia, é aquela que [através da observação?] sim, nós traçamos os 
objetivos dependendo da atividade, pode haver alguns específicos, mas a metodologia é 
mais a observação direta (…)”(Técnico de Motricidade e Reabilitação Humana, apêndice 
33). 
 
“ (…)o ponto de partida é mesmo a avaliação das necessidades e expetativas dos utentes, 
também os seus pontos mais fortes, as potencialidades e a partir daí desenvolvemos os 
planos (…)” (Psicóloga, apêndice 33) 
 
Quanto à assistente social, esta diz que “Não é fácil, é assim, num objetivo, se calhar, não 
uso um método sistemático para todos vou analisando conforme a necessidade de cada 
um (…)” (Assistente Social, apêndice 33) 

 

Notámos, também, que existem muitas dificuldades em trabalhar com as famílias e até com os 

próprios utentes. Segundo a equipa técnica, estes não reconhecem o apoio que lhes é prestado, o 

facto de serem invisuais é propiciador de um comportamento de desconfiança, tornando, assim, a 

tarefa de intervenção mais difícil. Todavia verifica-se alguma dificuldade por parte da equipa técnica em 

delinear estratégias conjuntas para superar as dificuldades que lhes são apresentadas. 

Tendo em conta a análise efetuada sobre os dados recolhidos no nosso estudo de 

intervenção/investigação e a observação da ação desenvolvida pela equipa técnica e colaboradores que 

trabalhavam na instituição, não podemos deixar de sugerir algumas linhas de ação no que respeita às 

áreas da formação, que durante este nosso período de presença constante na instituição, podemos 

detetar. Assim sendo, sugerimos que a Associação Farol aposte na formação contínua aos seus 

colaboradores, nas seguintes áreas:  
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- Formação referente à intervenção psicológica: as características psicológicas inerentes à 

problemática da deficiência visual;  

- Formação sobre a problemática da deficiência visual; 

- Formação em Técnicas de orientação e mobilidade; 

- Formação no âmbito do sistema operativo JAW’S (programa próprio para o computador para 

invisuais) e TALKS (programa para o telemóvel próprio para invisuais); 

- Formação em comunicação, relacionamento interpessoal e gestão de conflitos; 

- Formação em informática na ótica do utilizador, mais propriamente as ferramentas do office;  

- Formação no âmbito das metodologias (quantitativas e qualitativas) e modelos para realizar o 

levantamento de necessidades dos seus utentes;  

- Formação sobre a legislação para a deficiência e incapacidades; 

- Formação no âmbito do planeamento, conceção e candidatura de projetos; 

- Formação em Braille e escrita a negro; 

- Formação na área desportiva e atividades motoras adaptadas; 

- Formação na área da inclusão social e igualdade de oportunidades. 

 

Estas são algumas das sugestões de formação que podem ajudar os colaboradores da 

Associação Farol ajudando a realizar com melhores perspetivas em termos de resultados e impacto 

social, num ambiente de entrega e partilha de conhecimentos junto dos utentes e seus familiares, bem 

como, da comunidade envolvente da instituição e da comunidade de origem dos invisuais.  

Realizada a reflexão sobre as motivações, os interesses que estiveram inerentes às nossas 

decisões e às diversas situações que nos mobilizaram e permitiram alcançar o momento tão desejado 

e deixado, também, um leque de sugestões de formação a que a instituição pode promover, cabe neste 

momento dar a nossa sugestão de algumas propostas para futuras investigações. Esta nossa sugestão 

parte da dificuldade sentida aquando a revisão bibliográfica realizada para este nosso estudo de 

intervenção/investigação, que tem como pano de fundo a problemática da deficiência visual. 

Deparamo-nos, assim, com alguma escassez de estudo científicos relacionados com esta problemática, 

nomeadamente, na área da psicologia, da educação e da sociologia. As nossas propostas vão ao 

encontro destas três áreas de conhecimento científico. Na área da psicologia, propomos um estudo 

aprofundado das possíveis sintomatologias associadas à falta de visão, que considere as diferenças 

entre os invisuais que são cegos de nascença e aqueles que sofrem um processo de perda progressiva 

da visão. Na área de educação, sugerimos um estudo aprofundado sobre as dinâmicas de formação 
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adequada para este tipo de cidadãos, na perspetiva da sua integração no mercado de trabalho. Ainda 

dentro desta área, proporíamos a realização de um estudo sobre o potencial inclusivo das políticas 

educativas existentes promovem ou não uma educação inclusiva com igualdade de oportunidades, 

efetiva e não só no plano das ideologias. Quanto à área da sociologia, proporíamos um estudo sobre a 

problemática da inclusão da minoria invisual na sociedade, tendo em consideração o grau de 

operacionalização política das disposições inscritas na legislação.  
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