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Universidade do Minho 

2016 

 

 

Resumo 

 

O presente relatório é fruto de um trabalho de intervenção realizado com os utentes da 

Comunidade de Inserção do Gabinete de Atendimento à Família, uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social situada em Viana do Castelo. A intervenção realizada, evidenciando as 

temáticas de Educação de Adultos, Intervenção Comunitária, Animação sociocultural e Pobreza e 

exclusão social, teve como finalidade a promoção da autonomia e desenvolvimento integral do 

público-alvo, com vista à re(construção) dos seus projetos de vida.  

Orientados pelo paradigma qualitativo, interpretativo hermenêutico e tendo por base uma 

metodologia de investigação-ação participativa com base na realização de um diagnóstico de 

necessidades, delineamos um conjunto de objetivos que alcançamos através da implementação 

de um conjunto de atividades ao nível da gestão doméstica e financeira, relacionamento 

interpessoal, educação e promoção para a saúde, expressão musical, trabalhos manuais e jogos 

lúdicos que possibilitaram o desenvolvimento integral dos utentes a nível pessoal, cultural e social.  

Os resultados obtidos evidenciam a importância e pertinência desta intervenção e revelam 

a consciencialização dos utentes acerca dos próprios problemas e aquisição de um conjunto de 

aprendizagens, que os vai ajudar a enfrentar os desafios futuros, aumentando a sua própria 

qualidade de vida.  

 

 

Palavras-chave: Educação de Adultos; Pobreza e exclusão social; Autonomia; Participação. 

 



 
 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

 

“(Re) learning to live: from welfare to emancipation” 

Carina Gonçalves Silva 

Professional Practice Report 

Master in Education – Adult Education and Community Intervention 

University of Minho 

2016 

 

Abstract 

 

This report is result of an intervention work with the users of the insertion community of 

Gabinete de Atendimento à Família, a Private Institution of Social Solidarity located in Viana do 

Castelo. The intervention carried out, highlighting the theme of Adult Education, Community 

Intervention, Sociocultural Animation, Poverty and Social Exclusion, was aimed at promoting 

autonomy and full development of the target audience, in order to re(construct) their life projects. 

Guided by qualitative, interpretative hermeneutic paradigm and based on a participatory 

action research methodology based on conducting a needs analysis, we outlined a set of objectives, 

achieved through the implementation of a set of activities at the level of domestic and financial 

management, interpersonal skills, education and promotion of health, musical expression, crafts 

and ludic games that made possible the full development of the users personal cultural and social 

level. 

The results show the importance and relevance of this intervention and also reveal the 

awareness of users about their problems and the acquiring of knowledge, which will help them to 

face future challenges by increasing their own quality of life. 

 

 

Keywords: Adult Education; Poverty and social exclusion; Autonomy; Participation. 
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Introdução 

 

Este projeto, intitulado “(Re)aprender a (con)viver: do assistencialismo à emancipação” 

surge no âmbito do Mestrado em Educação, na área de especialização em Educação de Adultos 

e Intervenção Comunitária, tendo como finalidade a promoção da autonomia e desenvolvimento 

integral do público-alvo, com vista à re(construção) de projeto(s) de vida.  

 A instituição onde decorreu o estágio é uma Instituição Particular de Solidariedade Social- 

Gabinete de Atendimento à Família (GAF), situada no concelho de Viana do Castelo. A nossa 

atuação recaiu sobretudo sobre uma das valências da Instituição, a Comunidade de Inserção. 

Assim, a intervenção feita incidiu sobre dois grupos. Um primeiro grupo que denominamos de 

Intervenção 1 correspondente ao grupo de utentes da Comunidade de Inserção (em regime interno 

e diurno) que se encontravam em situação extrema de exclusão social às quais são garantidas as 

condições básicas de vida como alojamento, alimentação, higiene e saúde e que frequentam os 

ateliês e oficinas desta instituição. O segundo grupo – Intervenção 2 corresponde a quatro casos 

da Comunidade de Inserção em regime diurno (identificados em conjunto com a equipa técnica) 

que foram reintegrados por falta de capacidade para autonomização ou em processo de Follow up 

e continuavam a necessitar de uma intervenção prioritária e individualizada, ao nível da gestão 

financeira, cumprimento com a frequência às consultas, responsabilidade e autonomia.  

De forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população alvo, colmatar 

algumas das necessidades detetadas através do diagnóstico e ir de encontro aos seus interesses 

e desejos, as atividades realizadas sobretudo na Intervenção 1 foram agrupadas em seis ateliês: 

Ateliê de gestão doméstica e financeira; Ateliê de relacionamento Interpessoal; Ateliê de promoção 

para a saúde; Ateliê de expressão musical; Ateliê de trabalhos manuais e Ateliê de jogos lúdicos. 

Ao longo da realização das atividades foram trabalhadas as relações em grupo, a criatividade, a 

reflexão crítica, a autoestima, a motricidade, entre outras, de forma a que os utentes 

desenvolvessem um conjunto de competências a nível pessoal e social, capazes de construir a 

mudança pretendida.  

Orientada por uma abordagem qualitativa e baseada numa metodologia de investigação-

ação participativa, esta intervenção teve como ponto de partida um diagnóstico de necessidades, 

interesses e expetativas. A participação ativa do público-alvo foi um fator transversal e fundamental 

em toda a intervenção.   
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De modo a melhor organizarmos o nosso relatório e para que este seja de fácil 

compreensão, organizamo-lo em cinco capítulos. O primeiro capítulo corresponde ao 

enquadramento contextual. Neste apresentamos a caracterização da instituição e do público-alvo, 

a problemática de intervenção, o diagnóstico de necessidades realizado junto dos intervenientes e 

por fim, a finalidade e objetivos gerais e específicos delineados para cada intervenção.  

No segundo capítulo apresentamos as principais temáticas referentes ao enquadramento 

teórico. Deste modo, são apresentadas algumas experiências e investigações (projetos e 

dissertações) realizadas na área da problemática em estudo e algumas conceções teóricas, 

nomeadamente sobre a Educação de adultos, Intervenção Comunitária, Animação sociocultural e 

por fim, Pobreza e exclusão social.  

Através do capítulo três, apresentamos o enquadramento metodológico utilizado, 

nomeadamente o paradigma de intervenção/investigação, a metodologia, os métodos e técnicas 

de investigação e de educação/formação utilizados, a identificação dos recursos humanos, físicos, 

materiais e financeiros mobilizados para o projeto e as principais limitações identificadas ao longo 

do processo.  

 O quarto e penúltimo capítulo corresponde à apresentação e discussão do processo de 

intervenção, nomeadamente a descrição das atividades realizadas nas duas intervenções, 

objetivos específicos de cada ateliê e avaliação contínua. Apresentamos, ainda, a discussão dos 

resultados obtidos através da nossa ação e a articulação desses resultados com os objetivos 

definidos no início do projeto e com os referenciais teóricos abordados. No quinto e último capítulo 

são apresentadas as considerações finais, nomeadamente a análise crítica dos resultados e das 

implicações do projeto e a evidenciação do impacto do estágio a nível pessoal, institucional e de 

conhecimento na área de especialização.  
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CAPÍTULO I 

Enquadramento Contextual 

 

No capítulo I expomos o contexto onde decorreu o nosso projeto. Assim, apresentamos a 

caracterização da instituição e do público-alvo, a problemática de intervenção, o diagnóstico de 

necessidades e a finalidade e objetivos gerais e específicos delineados para cada intervenção.  

1.1. Caracterização da instituição  

 

Em consequência das comemorações do ano Internacional da Família, foi criada em Viana 

do Castelo, a 24 de maio de 1994, pela Ordem dos Padres Carmelitas desta cidade, o Gabinete 

de Atendimento à Família (GAF), uma Instituição Particular de Solidariedade Social. Sabendo da 

sua existência e trabalho, esta foi a instituição escolhida para a realização do estágio curricular no 

âmbito deste Mestrado de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária.  

Esta Instituição de Solidariedade Social inicialmente funcionava no Convento da Ordem 

dos Padres Carmelitas com a principal função de apoio humano e espiritual com serviço de 

consultadoria psicossocial e jurídica, orientação vocacional e formação nas mais variadas 

temáticas para a “família”. Ao longo do tempo foi aclarando a sua missão, considerando as 

problemáticas mais prementes do contexto e elaborando, nas suas diferentes dimensões, uma 

resposta mais global e integrada, com o objetivo primordial de potenciar a “família”, minimizando 

o impacto dos fatores causadores de exclusão, através de uma estratégia de intervenção 

individualizada, multidisciplinar e multidimensional, promovendo a igualdade de oportunidades, 

de forma a contribuir para a reinserção social e melhoria da qualidade de vida dos grupos 

economicamente desfavorecidos e/ou socialmente desinseridos.   

Todo o trabalho de intervenção aqui realizado pretende ser uma referência nacional no 

âmbito da intervenção social, apostando na inovação e qualidade do serviço que prestam à 

comunidade. Este trabalho é desenvolvido em parceria com diversas entidades do concelho, que 

direta ou indiretamente ajudam na prestação dos serviços de índole social. A sua atual missão é 

desenvolver respostas sociais de qualidade, com espirito humanista e solidário, que promovam a 

qualidade de vida, os direitos, a cidadania e a inclusão de indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade económica e/ou social.  
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Tendo em conta a complexidade e heterogeneidade da realidade social, sabemos que não 

há uma “receita” que se possa dar a todos os indivíduos, porém, tendo na sua génese um cariz 

religioso centrado na Mensagem cristã, o GAF tem uma missão comum e orienta-se por um 

conjunto de valores como a Família, a equidade, a individualidade, autodeterminação, autonomia, 

confidencialidade, inovação e qualidade. Estes valores traduzem-se na promoção das relações 

familiares e interpessoais, zelando pelo respeito das características, decisões, escolhas e 

experiências de vida de cada pessoa. Traduzem-se, ainda, na eliminação do preconceito e ideias 

pré-concebidas, na promoção de uma vida autónoma, independente e autossuficiente (quanto 

possível), na antecipação de problemas e na eficiência e transparências das práticas realizadas.  

As respostas de intervenção comunitária desta instituição abrangem diversas 

problemáticas como VIH-Sida, consumo de substâncias, violência doméstica, crianças em risco e 

sem-abrigo. Estas são problemáticas que podem surgir em qualquer família e em diversos 

contextos, mas o GAF tem especial atenção com as famílias em situação mais vulnerável. A 

intervenção é feita nas escolas, ruas, contextos formativos, contextos de trabalho, domicílios e até 

em contextos de deliberação de políticas sociais, quer locais, quer nacionais. Esta intervenção é 

feita por áreas, em que cada equipa focaliza uma área, promovendo o fortalecimento de 

competências, atitudes e crenças que levem a uma vida mais autónoma e abordando temas 

relacionados com a educação, saúde, emprego e formação, considerando que cada pessoa não 

está isolada, mas inserida numa sociedade, num contexto familiar, de trabalho, formação, num 

grupo, numa rede de amigos.  

Assim, o GAF organiza a sua ação em quatro áreas principais: Área de apoio à 

comunidade, Área da prevenção e intervenção na violência doméstica, Área da proteção da família 

e da criança e Área da Saúde e do comportamento desviante. Assim, a primeira área é composta 

por três valências: o Apoio comunitário, a Comunidade de Inserção e o Protocolo RSI. Cada uma 

destas valências é composta por equipas de trabalho com públicos-alvo distintos, mas no caso do 

Apoio comunitário ele é abrangido por todas as equipas uma vez que se trata de um serviço que 

não apresenta um público-alvo específico, mas é de encaminhamento e apoio a indivíduos e 

famílias com carências económicas e sociais. Assim, neste serviço há apoio técnico ao nível social, 

consulta psicológica e consulta jurídica, concretizando-se através da ajuda com géneros 

alimentares, roupa e mobiliário. A segunda valência mencionada, a Comunidade de Inserção, foi 

inaugurada a 19 de dezembro de 2006 e é composta por 12 utentes em regime de alojamento e 

18 em regime diurno. Esta é uma população alvo em situação extrema de exclusão social às quais 
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são garantidas as condições básicas de vida como alojamento, alimentação, higiene e saúde. A 

instituição tem também uma equipa RSI com protocolo estabelecido com a Segurança Social na 

qual dão acompanhamento a 100 indivíduos/famílias beneficiárias do Rendimento Social de 

Inserção, fazendo diagnóstico dos problemas psicológicos, económicos e sociais de cada 

pessoa/família, bem como uma avaliação das suas potencialidades, constrangimentos e recursos 

de forma a desenvolverem a intervenção mais ajustada e integrada possível.  

A segunda área de intervenção, a área da prevenção e intervenção na violência doméstica 

é composta por duas valências: o Núcleo de atendimento a vítimas de violência doméstica, que 

possibilita o acompanhamento tanto psicológico como jurídico e social e se necessário o acesso a 

géneros alimentares, mobiliário e roupas e a Casa abrigo, uma resposta de caráter temporário 

para mulheres e filhos vítimas de violência doméstica onde são garantidas as condições básicas 

de alojamento, higiene, alimentação e saúde, num ambiente de calma e segurança no qual 

possam projetar novos objetivos de vida. A área da proteção da família e da criança tem a valência 

de centro de apoio familiar e aconselhamento parental, no qual se procura complementar a 

intervenção dos serviços de apoio já existentes com uma intervenção sistémica e intensiva de 

prevenção a problemas de adaptação física, psicológica e social de crianças e jovens.  

A quarta e última área de intervenção centra-se na saúde e comportamentos desviantes 

tendo como valências o Centro de atendimento psicossocial VIH/SIDA e a Unidade de apoio na 

Toxicodependência. O Centro de Atendimento Psicossocial oferece apoio ao nível de consulta 

psicológica, apoio jurídico, logístico e social a indivíduos/famílias afetadas, infetadas e/ou 

preocupadas com esta problemática. A segunda valência destina-se a indivíduos/famílias em 

situação de risco devido ao uso/abuso de substâncias. O objetivo da intervenção passa pela ajuda 

e promoção de um desenvolvimento positivo desta população.  

Esta IPSS comporta ainda um conjunto de serviços socialmente solidários como forma de 

angariação de fundos para a Instituição. Estes serviços são o de consultoria e Formação Externa, 

o Mimus (voucher de lavagem de carros que reverte a favor da Instituição) e as Oficinas cujo valor 

das encomendas realizadas reverte também para a instituição. Esta tem ainda dois Projetos em 

funcionamento: Projeto Adições e CLDS+. Financiado pelo Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), o Projeto Adições está associado ao uso 

de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas e a comportamentos sexuais de risco. Usando 

estratégias de atuação de proximidade (equipa de rua), o objetivo é reduzir os riscos e minimizar 
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os danos causados pelo consumo de substâncias psicoativas, apelando à Promoção da saúde e 

da cidadania.  

Como entidade de referência no concelho de Viana do Castelo, o GAF é a Entidade 

Coordenadora Local da Pareceria (ECLP) do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento 

Social (Programa CLDS), operacionalizado pelo Projeto Empreender +. Assim, o objetivo do projeto 

é contribuir para um maior desenvolvimento local, empoderamento individual e comunitário da 

população deste concelho, promovendo a inclusão social dos indivíduos, incluindo indivíduos com 

deficiência/incapacidade. A sua intervenção assenta em três eixos – Emprego, formação e 

qualificação, Intervenção familiar e Parental preventiva da pobreza infantil e Capacitação da 

comunidade e instituições.  

1.1.1. Âmbito específico: Comunidade de Inserção 

 

Ao longo dos tempos o GAF foi criando respostas para chegar a todas as problemáticas 

que foram surgindo. A Comunidade de Inserção constitui assim uma resposta estruturada que 

surge numa etapa intermédia do percurso de vida de indivíduos/famílias em situação extrema de 

exclusão social que vai desde o acolhimento à autonomia. A inserção dos indivíduos/famílias é 

baseada num diagnóstico que determina as potencialidades e vontade manifesta das pessoas para 

integrar a comunidade e re(construir) o seu projeto de vida.  

A admissão na Comunidade de Inserção é feita por fases, em que num primeiro momento 

há uma avaliação do indivíduo através da realização de uma entrevista e faz-se o preenchimento 

da ficha de admissão e ficha de diagnóstico. Esta fase serve essencialmente para perceber as 

necessidades do indivíduo, o seu percurso de vida, as suas potencialidades e motivação para a 

mudança. O utente é também informado das regras e condições de admissão na Comunidade. 

Estas regras passam essencialmente pela questão da idade (ter entre 18 e 65 anos ou sendo 

menor estar acompanhado pelos pais ou outro responsável), estar abstinente de álcool e outras 

substâncias licitas e ilícitas, não ser portador de doença e/ou deficiência mental e se vier por 

encaminhamento de outra instituição deve trazer um relatório elaborado pelo técnico. Na fase 

seguinte, fase de ingresso (1ª semana) os utentes ficam em regime protegido havendo uma 

restrição quanto às saídas do espaço da Comunidade de Inserção. Podem sair ao exterior 

acompanhados por elementos da equipa, familiares (sob termo de responsabilidade) ou outros 

colegas que estejam num patamar mais autónomo. Nesta fase os utentes têm que frequentar 
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todas as atividades formativas, educativas e ocupacionais. Os utentes passam a regime aberto 

depois de um tempo considerável em que se apresentem com mais responsabilidade e autonomia. 

É nesta fase que se elabora um plano individual de inserção, enquadra-se o utente nas estruturas 

de apoio social e saúde, faz-se apoio psicossocial e vai-se avaliando o processo. Numa etapa 

posterior (máximo no 1º mês) há a consolidação do Plano individual de Inserção, Treino de 

competências sociais, pessoais e profissionais, ações de formação e sensibilização, integração 

nas oficinas e ateliês ocupacionais, apoio psicossocial e avaliação constante de processo (esta 

avaliação pode ser trimestral e tem implicações na transição ou não para a etapa seguinte). Na 

última fase faz-se o apoio na procura e integração formativa e profissional, reforça-se o apoio 

psicossocial e faz-se o follow-up do utente.  

A Comunidade de Inserção desta IPSS rege-se pelo Modelo de Ocupação Humana de 

Kielhofner & Forsyth (1997). Este consiste na realização de atividades agrupadas em três áreas – 

atividades de vida diária, atividades de lazer e atividades laborais - que ajudam os utentes a 

descentralizar dos seus problemas e dependências. As tarefas do dia-a-dia são vistas como treino 

de competências e exercício de autonomização e como em qualquer comunidade são partilhadas 

por todos, desde a arrumação dos quartos e espaços comuns, ajuda na preparação das refeições 

e estima com as roupas.  

De forma a promover as relações interpessoais, estimular o aprofundamento de 

competências e capacidades e sobretudo favorecer a socialização, os ateliês ocupacionais e as 

oficinas são um espaço em que se realizam uma série de atividades que promovem a 

comunicação, o relacionamento entre os utentes, a autonomia e a preparação para a reinserção 

social. Nas oficinas os utentes desenvolvem estratégias e competências que promovem a prática 

simulada de um contexto real de trabalho porque são elaborados produtos através de atividades 

manuais em que os indivíduos têm encomendas, prazos e horários a cumprir. Estas caracterizam-

se pelo desenvolvimento do gosto para o trabalho, criação e valorização da singularidade de cada 

um, “obrigando-os” a readaptarem-se a uma rotina diária, mediante orientações da equipa técnica.  

Na Comunidade de Inserção prima-se pela relação próxima entre utentes e profissionais 

de modo a encorajar para a mudança. Para isso através de grupos psicoeducativos são 

trabalhadas as questões de autoestima, educação para a saúde, promoção de uma vida saudável, 

promoção para integração socioprofissional. 
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1.2. Caracterização do público-alvo 

1.2.1.  Intervenção 1 

 

Para caracterizar este público-alvo foram aplicados 17 inquéritos por questionário aos 

utentes da Comunidade de Inserção, de forma a apurar os dados sociodemográficos destes 

indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do universo dos inquiridos, percebemos que há 12 indivíduos do sexo masculino e 5 do 

sexo feminino (Gráfico 1), com idades compreendidas entre os 23 e os 65 anos (Gráfico 2). Vemos 

que a maioria dos utentes (7) concentra-se entre os 50 e os 60 anos, sendo que também há uma 

grande incidência (5) no intervalo dos 40 aos 50 anos, sendo a média de idades de 48 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Sexo 

 

Gráfico 1: Sexo 

 

Gráfico 3: Estado civilGráfico 1: Sexo 

 

Gráfico 1: Sexo 

Gráfico 2: Intervalo de idades 

 

Gráfico 2: Intervalo de idades 

 

Gráfico 1: SexoGráfico 2: Intervalo de 
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Gráfico 2: Intervalo de idades 

Gráfico 3: Estado civil 

 

Gráfico 3: Estado civil 

 

Gráfico 4: Situação profissionalGráfico 

3: Estado civil 
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Quanto ao estado civil dos utentes, através do gráfico 3 podemos ver que a maioria dos 

homens (6) são divorciados, 5 são solteiros e 1 utente é separado. Quanto às mulheres, 3 são 

divorciadas e 2 são solteiras. 

  

 

 

No que diz respeito à situação profissional dos utentes antes de ingressar na Comunidade 

de Inserção verifica-se uma grande diversidade de profissões (gráfico 4). Os ofícios dividem-se em: 

ajudante de cozinha (2), padeiro (1), pedreiro (1), ajudante de trolha (1), construtor civil (1), 

ladrilhador (1), pintor (1), motorista (1), lavoura (1), operadora fabril (1), doméstica (1), 1 

contabilista, 1 feirante, auxiliar de educação (1), empregada de limpeza (1) e ainda cozinheira (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Situação profissional 

 

Gráfico 4: Situação profissional 

 

Gráfico 5: Habilitações literáriasGráfico 

4: Situação profissional 

 

Gráfico 4: Situação profissional 

Gráfico 5: Habilitações literárias 

 

Gráfico 5: Habilitações literárias  

 

Gráfico 6: Tempo de permanência 

na Comunidade de InserçãoGráfico 

5: Habilitações literárias 
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Em termos de habilitações literárias, a maioria (10) tem a quarta classe, 3 dos utentes 

concluiu a sexta classe, 2 têm o 9º ano, 1 tem a quinta classe e 1 concluiu apenas a primeira 

classe. Verifica-se que, apesar de a maioria dos utentes apresentar escolaridade significativa, no 

preenchimento do inquérito por questionário demonstraram muitas dificuldades na escrita e 

interpretação de texto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através deste gráfico (número 6), percebemos que a maioria dos utentes (6) está na 

Comunidade de Inserção há mais de dois anos. Verificamos ainda que há 5 utentes que estão na 

Comunidade há mais de seis meses, 2 deles estão há mais de um ano e outros 2 há mais de dois 

anos. Há ainda um utente que está na Comunidade há menos de seis meses e outro que já está 

nesta Comunidade há mais de seis anos. É de notar que este tempo de permanência pode não 

ser contínuo, mas é muitas vezes uma soma de anos com eventuais saídas e regressos à 

Comunidade.  

1.2.2.  Intervenção 2 

 

A caracterização deste público-alvo será feita através de nomes fictícios de modo a garantir 

o anonimato e a confidencialidade. Assim, no Caso A teremos o Nicolau e a Josefa, no Caso B, o 

Bernardo e a Clarice , no Caso C o senhor Rodolfo e no Caso D o senhor Eliseu. As informações 

correspondentes a cada pessoa e a cada caso foram conseguidos através de conversas informais 

com a acompanhante de estágio na instituição e através do sistema informático da instituição, o 

‘cliens’, onde estão registados todos os processos dos utentes, desde a caracterização 

sociodemográfica até ao estado de saúde ou situação profissional de cada um. É neste sistema 

Gráfico 6: Tempo de permanência na Comunidade de Inserção 
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que são apontados em diário de bordo todos os acontecimentos relativos a cada caso e, por isso, 

este foi uma mais-valia para esta caracterização.   

Caso A  

Nicolau tem 45 anos e entrou na Comunidade em abril de 2011. É um homem divorciado, 

com o 4º ano de escolaridade e com historial de dependência de álcool. Tem três filhos de um 

primeiro casamento e dos quais vive longe, mas neste momento está desempregado e vive em 

união de facto com a Josefa que tem 38 anos, é solteira e tem o 9º ano de escolaridade. Josefa 

entrou na Comunidade de Inserção em setembro de 2011 e tem uma pensão de invalidez por ter 

uma esquizofrenia afetiva. Neste momento ambos estão inseridos na Comunidade em regime 

diurno, ou seja, frequentam os ateliês e oficinas e almoçam embora devido à patologia, Josefa 

neste momento só venha da parte de tarde.   

Caso B 

Bernardo tem 37 anos e tem o 9º ano de escolaridade. Esteve casado durante 8 anos e é 

divorciado há 2 anos, com um filho de sete anos. Tem historial de consumos abusivos de álcool. 

Foi militar com missões no estrangeiro (Bósnia) e possivelmente com diagnóstico de stress pós-

traumático. Trabalhou na Cruz Vermelha 10 anos, tendo saído por sua própria iniciativa. Teve duas 

vezes internado em S.ª João de Deus (agosto/setembro de 2014 e fevereiro de 2015) e regressou 

a casa dos pais onde se verificaram episódios de alguma violência após ingestão abusiva de álcool 

e numa fase em que não cumpria com a terapêutica medicamentosa. Ingressou na Comunidade 

em março de 2015 e está a realizar um Curso de Formação Profissional. Irá agora viver em união 

de facto com Clarice que tem 23 anos, é solteira e tem o 9º ano de escolaridade.  

Clarice esteve integrada na Casa de Saúde do Bom Jesus em Braga. Dos 3 aos 8 anos 

viveu ao cuidado de um avô uma vez que foi abandonada pela mãe e o pai viveu quase sempre 

preso por tráfico de drogas e, entretanto, faleceu por overdose. Desde os 8 anos viveu sempre 

institucionalizada em colégios e ultimamente na Casa de Saúde do Bom Jesus. Tem uma irmã 

também com historial de consumos dependentes de drogas. Terminou o curso de ajudante de 

cozinha e tem diagnosticado um distúrbio de personalidade. Toma medicação para a epilepsia e 

para problemas de tiroide. Ingressou na Comunidade de Inserção em novembro de 2014 e neste 

momento está grávida de um mês e meio e desempregada. Estão em processo de follow up, com 

acompanhamento durante 6 meses.  
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Caso C 

Rodolfo é um senhor com 57 anos que está na Comunidade desde novembro de 2004. É 

divorciado e tem o 10º ano de escolaridade. Apresenta uma patologia de Esquizofrenia paranoide 

e está desempregado. Neste momento continua a frequentar os ateliês e oficinas em regime 

diurno. Ainda não aceita a doença e recusa ir a uma consulta de psiquiatria por isso ainda tem 

bastante dificuldade em cumprir os horários das oficinas e ateliês.  

Caso D 

Eliseu é um utente encaminhado pela Equipa de Rua desta IPSS. Tem 50 anos e é solteiro. 

No verão de 2012 foi aconselhado pelo seu patrão a fazer um tratamento ao álcool. Trabalhava 

no Porto, na área da restauração e na altura tinha também uma relação que ficou desgastada 

devido aos consumos abusivos de álcool por parte do mesmo. Desde essa altura tem continuado 

a beber, tendo parado unicamente durante 9 dias, quando fazia a toma de antibióticos. Eliseu está 

desempregado e tem o 6º ano de escolaridade. Entrou na Comunidade de Inserção em regime de 

alojamento em outubro de 2012 e tem manifestado vontade em construir um novo projeto de vida 

e consciência de que o álcool o tem prejudicado nas mais diversas áreas de vida. Apesar de ser 

uma pessoa colaborante e orientada tem dificuldades na gestão financeira, ficando muitas vezes 

sem dinheiro para medicação e apresentando recaídas permanentes.  

1.3. Apresentação da área/problemática de intervenção 

 

Sendo a Comunidade de Inserção uma resposta estruturada que surge numa etapa 

intermédia do percurso de vida dos indivíduos em situação extrema de exclusão social, a nossa 

intervenção, realizada no âmbito do Mestrado de Educação com especialização em Educação de 

Adultos e Intervenção Comunitária pretende sobretudo a promoção da autonomia e 

desenvolvimento integral dos utentes, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e 

re(construção) do seu projeto de vida. O projeto “(Re)aprender a (con)viver: do assistencialismo à 

emancipação” é um mote para a promoção e valorização das pessoas, intervindo e respondendo 

às necessidades e exigências emergentes.  

A Comunidade de Inserção do GAF adota o Modelo de Ocupação Humana (Kielhofner & 

Forsyth, 1997). Este é um modelo que designa a ocupação como sendo uma parte intrínseca e 

exclusiva da condição humana, agrupando o trabalho em três grandes áreas de atuação: atividades 



 
 

13 
 

da vida diária, atividades laborais e atividades de lazer. É também tendo por base este modelo 

que organizamos a nossa intervenção, tendo presente que através da ocupação dos tempos livres 

os utentes esquecem momentaneamente os problemas e delineiam estratégias de (re)construção 

dos seus projetos de vida, que por algum motivo foram interrompidos ou nunca foram devidamente 

pensados.  

Assumindo a Educação de Adultos como um processo permanente realizado ao longo da 

vida, é premente assumirmos o desenvolvimento integral dos sujeitos, possuidores de uma história 

de vida muito própria, dando-lhes ferramentas para que se possam emancipar e acompanhar um 

mundo em constante mudança. Este é um trabalho de intervenção comunitária, feito com as 

comunidades e pessoas, através de estratégias de Animação sociocultural. Esta Instituição em 

geral e a Comunidade de Inserção em particular lutam pela reinserção social e melhoria da 

qualidade de vida dos grupos economicamente desfavorecidos e/ou socialmente desinseridos, 

dando sentido à nossa intervenção e aos objetivos a que nos propomos.  

1.4. Identificação e avaliação do diagnóstico de necessidades, motivações e 

expetativas 

O diagnóstico de necessidades é uma fase vital, sendo o que carateriza o trabalho de base 

da nossa intervenção. Este exige um conhecimento, o mais completo possível, da realidade objeto 

de estudo, mas caracteriza-se, também, por uma captação intuitiva do que se pode fazer e uma 

previsão do que irá acontecer se não atuarmos, em relação aos problemas identificados. “É 

conveniente examinar a realidade a estudar, as pessoas, o meio envolvente, as características e 

as circunstancias que incidirão no desenvolvimento do projeto” (Serrano, 2008, p. 29). Em suma, 

para a realização do diagnóstico de necessidades é necessário percorrer um conjunto de passos, 

sendo eles: identificar as necessidades existentes; definir prioridades; identificar o problema 

percecionado e interpretado pelos indivíduos; descrever a situação e o contexto social onde o 

problema se manifesta; consultar e analisar bibliografia sobre o tema da problemática; conhecer 

a população alvo do projeto em questão; prever recursos e contextualizar o projeto (Serrano, 

2008). Para chegar a uma solução satisfatória é importante que os membros do grupo tomem 

consciência dos seus problemas e se envolvam no projeto. 
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1.4.1.  Intervenção 1 

 

 

 

Através de conversas informais com as técnicas da Comunidade de Inserção e com os 

utentes, pela observação participante e com os dados recolhidos através do inquérito por 

questionário realizado aos 17 utentes, é realizado este diagnóstico de necessidades. 

Com base no presente gráfico (gráfico 7), percebemos que 11 pessoas consideram que 

existe uma boa relação entre os utentes, embora 2 considerem que não e 4 não emitam opinião. 

Quanto ao facto de existir uma boa relação entre os utentes e os profissionais, os números são 

mais explícitos, havendo 14 em concordância e 3 sem opinião. Os números repetem-se no que 

diz respeito à questão de se sentirem ajudados na Comunidade de Inserção, ou seja, a maioria 

reconhece que se preocupam consigo e os ajudam. No global, 11 utentes gostam das atividades 

que são elaboradas, embora haja 3 utentes que não gostam das atividades e outros 3 que não 

apresentam opinião. Do universo, 9 sentem que as atividades vão de encontro aos seus interesses, 

porém 6 utentes sentem que não e dois não expressaram nenhuma opinião acerca disto. Neste 

seguimento, 12 pessoas entendem que com as tarefas propostas aprendem coisas novas, sendo 

que apenas 2 elementos do grupo não concordam e 2 não concordam nem discordam. Constatam 

ainda que as atividades são bastante repetidas (opinião de 11 elementos), apesar de 1 utente não 

concordar nem discordar e 5 discordarem. Por último, 14 dos utentes que estão nesta 

Gráfico 7: Estadia dos utentes 
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Comunidade estão satisfeitos com o tempo que aqui passam, embora haja 2 que discordem e 1 

que não concorda nem discorda.  

Através desta análise de gráfico e pela observação participante e conversas informais 

percebemos que a maior necessidade neste momento é diversificar as atividades que são feitas e 

trabalhar as relações interpessoais neste grupo.  

 

 

Verificamos através deste gráfico (gráfico 8) que as atividades que os utentes mais gostam 

são música (11), jogos de cartas/dominó/damas (10), ver filmes (10), jardinagem (9), trabalhos 

manuais (8), comemorar datas festivas (8) e adivinhas/anedotas e provérbios (8). Gostam ainda 

de atividades que envolvam a escrita (9) e leitura (7).  

Através da questão de resposta aberta do inquérito por questionário percebemos também 

que as dificuldades mais significativas deste público-alvo se prendem com questões de falta de 

concentração, estar muito tempo de pé ou muito tempo sentados, fazer trabalhos muito 

minuciosos e estarem num espaço “fechado”. É de notar que muitas destas dificuldades devem-

se ao facto de muitos destes utentes terem um historial de consumo de álcool e/ou substâncias. 

Através da observação participante pudemos ainda perceber que muitos dos utentes têm falta de 

cuidados de higiene. 

 

 

Gráfico 8: Atividades 
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1.4.2.  Intervenção 2 

 

Em conversa com as técnicas da Comunidade de Inserção, consideramos que esta 

intervenção seria prioritária em quatro casos por revelarem falta de autonomia na gestão 

financeira, incumprimento na frequência das consultas e toma de medicação, por fazerem 

constantes pedidos de apoio financeiro, revelarem falta de responsabilidade e incapacidade de 

autonomização e falta de motivação para a mudança. Este diagnóstico pretende ser um mote para 

que se deixe de trabalhar numa lógica assistencialista e se passe a pensar na emancipação das 

pessoas.  

1.5. Finalidade e objetivos da intervenção 

 

Depois de analisar as necessidades às quais pretendemos dar resposta, importa delinear 

os objetivos de ação, ou seja, o que pretendemos fazer para dar respostas concretas às carências 

verificadas no contexto. Assim, os objetivos de um projeto são as decisões e intenções que 

pretendemos alcançar com a execução da ação. Segundo Espinoza (1986, p. 85), é importante 

que os objetivos sejam 

- Claros. Isto significa que devem ser enunciados numa linguagem compreensível e 

precisa, de modo a serem facilmente identificáveis e assim se poder evitar diferentes 

interpretações. 

- Realistas. Significa que devem ser exequíveis com os recursos disponíveis, com a 

metodologia adoptada e dentro dos prazos previstos. 

- Pertinentes. Significa que os objectivos devem ter uma relção lógica com a natureza 

dos problemas que se pretendem solucionar” (cit. in Serrano, 2008, p. 44).  

De uma forma geral podemos classificar os objetivos em dois grupos: os objetivos gerais 

e os objetivos específicos. Sendo que os primeiros são mais amplos e os específicos, como o 

próprio nome indica, são mais precisos, mais concretos. 
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1.5.1. Intervenção 1 

 

Finalidade 

Promoção da autonomia e desenvolvimento integral dos utentes, com vista à re(construção) de 

um projeto de vida;  

Objetivos gerais 

- Potenciar o auto e hétero conhecimento; 

- Fomentar as relações interpessoais e a integração social;  

- Desenvolver competências promotoras de integração profissional; 

Objetivos específicos 

- Valorizar vivências e experiências de vida;  

- Desenvolver a autoestima; 

- Fortalecer capacidades de trabalho em equipa; 

- Reduzir o sentimento de isolamento;  

- Promover a participação social e cívica; 

- Incentivar o acesso ou regresso à atividade profissional; 

 

1.5.2. Intervenção 2 

 

Finalidade 

Promoção da autonomia e desenvolvimento integral dos utentes, com vista à re(construção) de 

um projeto de vida; 

Objetivos gerais 

- Potenciar o processo de autonomização; 

- Desenvolver competências ao nível pessoal, social e profissional; 

Objetivos específicos 

- Apoiar a gestão doméstica e financeira; 

- Melhorar hábitos de higiene; 

- Incentivar para o cumprimento da terapêutica;  

- Desenvolver a autoestima;   
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CAPÍTULO II 

Enquadramento Teórico 

 

O capítulo II foca as principais temáticas referentes ao enquadramento teórico. 

Começamos por apresentar algumas experiências e investigações realizadas na área da 

problemática do estágio e posteriormente algumas conceções teóricas, nomeadamente sobre a 

Educação de adultos, Intervenção Comunitária, Animação sociocultural e por fim, Pobreza e 

exclusão social.  

2.1. Experiências e investigações na área problemática do estágio 

2.1.1. Associação Portuguesa  

Fundada em 1978 é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins 

lucrativos, que visa a prevenção, reabilitação e inserção social de pessoas com dependência e 

comportamentos aditivos. Tem como objetivo principal: prevenir comportamentos de risco e 

promover estilos de vida saudáveis. Possui um conjunto de respostas integradas desde a 

intervenção direta na rua até ao processo de inserção, baseadas em metodologias de ensino com 

estratégias e técnicas diferenciadas que têm em conta o desenvolvimento integral e integrado dos 

utentes, dando-lhes “alternativas” ao consumo de substâncias através da implementação de um 

conjunto de atividades psicoterapêuticas, de natureza social e relacional, atividades ocupacionais, 

profissionalizantes, de desporto e lazer que ajudam os indivíduos na (re)construção do seu projeto 

de vida. Esta Associação, com réplicas internacionais, tem como resultados, para além de terminar 

com os consumos, proporcionar o reposicionamento crítico dos indivíduos na sociedade ao nível 

económico, social, afetivo e emocional.  

2.1.2. Instituição cristã ecuménica  

Esta é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de inspiração cristã 

ecuménica, com os seguintes objetivos: “assegurar a aquisição e treino de competências pessoais, 

sociais e profissionais” e “reabilitar o indivíduo com vista à sua autonomia”. De entre outras 

valências, esta IPSS possui duas comunidades de inserção destinadas a pessoas do género 

masculino, em situação de sem abrigo. Nestas são trabalhadas áreas profissionalizantes como 

agricultura, artes decorativas, olaria, jardinagem, artes gráficas e carpintaria, com vista à sua 

reinserção social e melhoria da qualidade de vida. Através de uma ação integrada de prevenção, 
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reabilitação e reinserção, esta Instituição tem resultados evidentes na sua ação, tendo 38 

residentes que concluíram em 2015 o programa de reinserção, 198 pessoas tratadas e/ou 

encaminhadas para as respostas da Comunidade, 289 situações acolhidas ou que prosseguiram 

para os Programas de Tratamento/Reabilitação e foram em média 480 as pessoas em condição 

sem-abrigo apoiadas pelas equipas de rua. 

2.1.3. Relatório de estágio para obtenção de grau de Mestre – “Adição e Reinserção 

Social. Perfil pessoal e de consumos dos ex-reclusos sem abrigo como determinantes 

do sucesso da reinserção”, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 

Universidade de Lisboa (2015) 

 Esta investigação/intervenção foi realizada numa das respostas de regime ambulatório de 

uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, sedeada na cidade de 

Lisboa. Tendo como público alvo população sem abrigo com problemas de toxicodependência, 

alcoolismo e/ou doença mental, o objetivo da intervenção é segundo a autora, acolher, motivar, 

avaliar e orientar as pessoas sinalizadas (sem abrigo) para serviços internos ou outras instituições 

dando resposta às suas necessidades básicas no âmbito da higiene pessoal, saúde, alimentação, 

procura de emprego, regularização de documentos, entre outros… com a finalidade de (re) 

construção dos seus projetos de vida.  

Assente na Investigação-ação, foram desenvolvidas pela autora um conjunto de atividades 

de relacionamento interpessoal, desde dinâmicas de grupo, jogos lúdicos, informática (para 

procura ativa de emprego), elaboração de currículos, debates, visitas turísticas, gestão de casos, 

encaminhamentos e acompanhamento dos utentes aos serviços. A autora refere que foram 

contactadas e apoiadas, em média, 520 pessoas, foram distribuídas 90.320 ceias e 205 pessoas 

sem abrigo foram sinalizadas. O trabalho desenvolvido foi importante sobretudo pelo contacto 

direto com o terreno e pelo envolvimento com a rede de parceiros, resultando num trabalho de 

cooperação, acompanhamento e reinserção social.  

2.1.4. Dissertação de Metrado – “Sem-Abrigo – O Acompanhamento Institucional e 

a sua Repercussão no Quotidiano”, Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(2011) 

Esta investigação foi realizada no âmbito da Sociologia, numa Instituição educacional e 

cultural de solidariedade social de cariz religioso, sedeada no Porto. É através do centro social 

desta instituição (uma Instituição Particular de Solidariedade Social) que são desenvolvidos um 
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conjunto de programas de apoio social, no qual está também contemplado o apoio aos sem abrigo 

com vista à sua reinserção social. Este apoio é efetuado através de rondas pela cidade e nas 

instalações da Instituição a um conjunto de pessoas em situação sem abrigo, na sua maioria 

homens, com idades compreendidas entre os trinta e quatro e os sessenta e oito anos e com 

problemas relacionados com álcool, toxicodependência e carência económica devido à 

destruturação familiar. Trata-se de uma investigação com metodologia qualitativa com o objetivo 

de perceber de que forma a intervenção feita por esta Instituição pode influenciar ou potenciar a 

reinserção socio profissional dos sem abrigo. A autora refere que o processo de inclusão visa o 

desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais com vista à regeneração e 

recuperação da autoestima. O apoio prestado a esta população consiste num trabalho itinerante 

de entrega de refeições, lanches, roupas e cobertores, mas também o apoio nas instalações da 

instituição. Assim, a autora refere que ao nível da reinserção social, a Instituição deu um curso de 

formação profissional e tem conseguido não só suprir as necessidades físicas dos utentes, mas 

também contribuir para minorar os desequilíbrios emocionais que têm. 

2.2. Conceções teóricas 

2.2.1. Educação de Adultos 

 

O final do século XIX e sobretudo o século XX é o período áureo da Educação de Adultos, 

uma vez que começam a organizar-se fóruns, de preocupação internacional. Desde 1949, a 

UNESCO tem promovido Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEAS) e 

destas conferências têm saído compromissos e recomendações importantes que comprometem 

politicamente todos os países participantes.  

Numa realidade pós-guerra, em 1949, na Dinamarca, surge a primeira Conferência 

Internacional de Educação de Adultos, com o objetivo de reconstruir a Europa, reedificando as 

relações entre os diferentes países europeus. Aqui debateu-se o conceito de Educação de Adultos, 

mas numa lógica de educação escolar, distinta do sistema de ensino de cada país, mas sobretudo 

focada no desenvolvimento económico, na formação contínua ligada à atualização e 

aperfeiçoamento profissional. Na segunda Confintea (1960), no Canadá, assume-se que a 

Educação de Adultos é parte integrante de todo o sistema de educação, ou seja, são duas fases 

de um mesmo processo – o Homem como ser permanentemente educado. Nos países 

subdesenvolvidos insistiu-se mais na necessidade de promoção de programas de alfabetização, 

enquanto nos países mais desenvolvidos a Educação de Adultos adquire uma perspetiva de 
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formação profissional. Em 1972 realizou-se a terceira Confintea, em Tóquio, onde se fez uma 

retrospetiva das grandes tendências da Educação de adultos nos últimos dez anos chegando-se à 

conclusão que a alfabetização deve começar a ser entendida de uma outra forma – não só para 

aprender a ler, escrever e contar, mas uma alfabetização funcional que promovesse a integração 

social e preparasse as pessoas para a realização de determinadas tarefas. Neste sentido, nesta 

mesma conferência “adopta-se uma noção global e ampla de funcionalidade, entendendo-se que 

a educação de adultos deve ser considerada como um factor de desenvolvimento não só 

económico mas também, e fundamentalmente, social e cultural, ou seja, um factor de 

desenvolvimento integrado em vista de auto-realização humana” (Antunes, 2001, p. 47).   

 Na sequência destas Conferências, em 1976, em Nairobi ocorreu a 19ª Conferência da 

UNESCO, onde foi discutida e aprovada uma importante carta de recomendações sobre o 

desenvolvimento da Educação de Adultos. Desta recomendação destaco a definição apresentada 

da expressão «educação de adultos», designando:  

a totalidade dos processos organizados de educação, qualquer que seja o conteúdo, o nível 

ou o método, quer sejam formais ou não formais, quer prolonguem ou substituam a 

educação inicial ministrada nas escolas e universidades, e sob a forma de aprendizagem 

profissional, graças aos quais as pessoas consideradas como adultos pela sociedade a que 

pertencem desenvolvem as suas aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram 

as suas qualificações técnicas ou profissionais ou lhes dão uma nova orientação, e fazem 

evoluir as suas atitudes ou o seu comportamento na dupla perspectiva de um 

desenvolvimento integral do homem e de uma participação no desenvolvimento social, 

económico e cultural equilibrado e independente (Recommendation, Nairobi, nº1 cit. por 

Dias, 1979, pp.5-6). 

Esta é uma definição bastante abrangente, que inclui todos os contextos em que as pessoas vivem 

- formais, não formais e informais. O que quer que façamos tem uma tónica educativa, implicada 

num desenvolvimento integral do ser humano. A conceção de educação presente neste documento 

concebe o indivíduo como agente do seu próprio processo educativo, mas como diz Paulo Freire, 

“ninguém educa ninguém; ninguém se educa a si próprio; os Homens educam-se em comunhão 

com o mundo” (Freire, 1996, p.44). 

A Recomendação de Nairobi, para além de apresentar uma definição de Educação de 

Adultos, apresenta também um conjunto de objetivos e estratégias, no qual destaco o objetivo de 

levar as pessoas a aprender a aprender, ou seja, trabalhar com elas no sentido de lhes dar 

autonomia, competências, para que possam resolver os seus problemas e acompanhar o mundo 
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em constante mudança; potenciar saberes, valorizar experiências de vida tendo em conta os seus 

interesses e necessidades. O principal objetivo é emancipar o indivíduo, provocar uma mudança 

e como diz o provérbio chinês – não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Os profissionais que 

trabalham na Educação de Adultos devem ser profissionais especializados, com uma formação 

específica, válida para educar adultos. O educador tem de ser sobretudo, dinâmico, para saber e 

poder resolver problemas que decorrem no campo de ação.  

Em 1985, em Paris, realiza-se a quarta Conferência Internacional de Educação de Adultos, 

que reforça o conceito de educação integral, evocado em Nairobi, bem como a conceção de 

educação entendida como um processo permanente e comunitário, realizado ao longo da vida. É 

neste encontro que se reforça a educação como um direito fundamental, capaz de permitir o 

progresso da sociedade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em 1997, na quinta 

Confintea, na Alemanha, fez-se uma agenda para o futuro da Educação de Adultos. Nasce a 

consciência de direcionar a Educação de Adultos para quatro valências: a alfabetização, formação 

profissional, animação e desenvolvimento local. Na sexta e última Confintea realizada no Brasil, 

em 2009, a preocupação foi com a alfabetização de adultos, as políticas, financiamento, 

participação, inclusão e equidade e qualidade da Educação de Adultos. Toma-se consciência da 

importância de avaliar, acompanhar e monitorizar a educação de adultos.   

Canário (2008) ajuda-nos a consolidar o campo das práticas educativas, dividindo-o em 

quatro polos. O 1º campo da intervenção de adultos, envolvido no contexto pós-guerra e 

consolidado com a conferência de Montréal de 1964, residia na Alfabetização. O programa 

deferido nesta conferência é aprovado e concretiza-se em vários projetos nos países do terceiro 

Mundo (África, Ásia, América Latina), onde se experimentaram novas metodologias como a 

alfabetização funcional. A Educação de Adultos assume, assim, uma importância elementar no 

desenvolvimento holístico dos países, sendo o seu primeiro campo, a alfabetização. Ainda hoje 

isto acontece nos países em desenvolvimento, onde os adultos, ao contrário do que se pensa, são 

a principal “arma” para o desenvolvimento económico. Mais do que começar por alfabetizar as 

crianças, é preciso formar os adultos porque são eles que podem ajudar a melhorar o país, desde 

já. Num segundo polo, predominante nos dias de hoje e ligado ao conceito de educação 

permanente, estão os processos de Formação profissional, com o objetivo de qualificar e 

requalificar a mão-de-obra, indispensável para a criação de desenvolvimento, e à semelhança de 

hoje, tinham também a missão de permitir o acesso posterior ao ensino superior, a pessoas já 

integradas na vida profissional. O terceiro polo, o Desenvolvimento Local, é o que mais se identifica 
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com a Educação de Adultos. Desenvolvimento local é, em grande parte, desenvolvimento 

comunitário e, por isso, o papel do educador deve ser um papel emancipador, tendo em conta as 

necessidades da comunidade, consciencializando-a dos problemas que tem e motivando-a para a 

mudança. O quarto e último polo corresponde a uma forma de intervenção do terceiro polo. É a 

Animação Sociocultural. Corresponde a um conjunto de estratégias, atividades, metodologias de 

ação, de intervenção social e educativa, ao serviço dos projetos de desenvolvimento. A Animação 

sociocultural é uma ferramenta de ação para os técnicos de Educação, pois a educação 

comunitária é um campo muito mais amplo do que a Animação sociocultural, mais associada à 

educação informal.  

Neste sentido, Nóvoa (1998) apresenta-nos um conjunto de seis princípios, que devem 

ser tidos em conta sempre que trabalhamos com adultos. O primeiro diz respeito ao facto de o 

adulto ter uma história de vida, com muitas particularidades e, por isso, deve ser tida em conta 

porque o ajudará a refletir sobre o modo como ele próprio se forma – apelo a uma educação 

problematizadora e não uma educação bancária. No segundo e terceiro princípios, o autor diz-nos 

que a formação é sempre um processo de transformação individual e institucional, ou seja, se não 

houver mudança não há processo educativo. O quarto princípio apela ao facto de formar ser um 

processo coletivo de resolução de problemas e não de absorção de conteúdos e, neste seguimento, 

aparece o quinto princípio – a formação deve ter cariz essencialmente estratégico, apelando ao 

desenvolvimento de competências para aplicar num determinado momento e contexto. Por fim, o 

sexto princípio incita o ser humano à autoconstrução participada do saber à recontextualização 

das informações recebidas de forma idiossincrática (Antunes, 2008). 

2.2.2. Intervenção Comunitária  

 

É no âmbito da educação ao longo da vida, que a Educação de Adultos estabelece, hoje 

em dia, uma importante estratégia para o desenvolvimento das pessoas, em particular, e das 

comunidades, em geral. No território das práticas sociais de Educação de Adultos, é importante 

destacar o polo do desenvolvimento local, porque ele é a área de excelência da Educação de 

Adultos, uma vez que abrange todas as outras – alfabetização, formação profissional e Animação 

sociocultural, sendo que esta é uma metodologia usada para a intervenção (Canário,2008). Na 

prática, quando falamos de desenvolvimento local ou comunitário falamos de intervenção 

comunitária. Esta acontece através de projetos desenvolvidos ao abrigo de instituições, muitas 

vezes instáveis, sem apoio estatal, dependentes de outros projetos e financiamentos.  
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Em intervenção comunitária não há uma ‘receita’. A metodologia e técnicas têm que ser 

coerentes com os fundamentos teóricos, os princípios inspiradores e as finalidades do trabalho 

comunitário. Historicamente, a intervenção na comunidade era atribuída apenas aos assistentes 

sociais e segundo Marchioni (1999), o trabalho comunitário dividia-se em dois ramos: a 

organização da comunidade e o desenvolvimento comunitário. A primeira aplicava-se sobretudo a 

situações caracterizadas pelo crescimento económico e emprego, em que os diferentes serviços 

sociais se coordenavam e1ntre si para atender melhor às necessidades sociais particulares, 

enquanto a maioria da população utilizava os serviços descentralizados e participava diretamente 

na sua gestão, para melhorar a sua qualidade de vida. O segundo ramo aplicava-se sobretudo às 

zonas do interior dos países do terceiro mundo, em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvidos; 

era uma intervenção externa em zonas mais pobres e desfavorecidas, para proporcionar 

crescimento económico.   

Hoje em dia, a intervenção faz-se em toda e qualquer comunidade, e segundo García & 

Sánchez (1997),  

é próprio de sociedades tecnologicamente avançadas, que, com base num espaço 

democrático, aspiram ao bem-estar, à redução dos desequilíbrios sociais e, em geral, ao 

desenvolvimento (integral, integrado, endógeno, ecológico, local, equilibrado, harmonioso...) 

das comunidades, e de cada indivíduo em particular, em todos os aspetos sociais, culturais 

e vitais: necessidades básicas (alimentação, saúde, vivência....), níveis de vida (trabalho, 

educação, cultura) e condições de emancipação e liberdade (económica e social) (p.272)1.      

O processo comunitário é um processo de melhoria das condições de vida de uma determinada 

comunidade e, por isso, toda a realidade é passível de ser melhorada, através de um processo 

contínuo (por etapas), que não se esgota em seis meses ou um ano. Identifica-se a comunidade 

quando há gente com necessidades, desejos e expetativas comuns, que lhes dá característica de 

um grupo. Marchioni (1999) alerta-nos para o facto do mesmo adjetivo ‘comunitário’ poder ser 

usado, pelo menos, em duas aceções diferentes: assumindo a comunidade como destinatária de 

programas e projetos, ou seja, é um trabalho para as pessoas, numa perspetiva assistencialista 

ou assumindo a comunidade como protagonista do processo que se quer levar adiante, com uma 

participação ativa da comunidade, ou seja, é um trabalho com as pessoas, que é aquilo que nós, 

educadores comunitários devemos fazer! Na verdade, o importante não é o que se faz, mas como 

se faz.   

                                                 
1 Tradução livre de Garcia & Sánchez (1997). 
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 É pela comunicação e pela interação entre o educador e a comunidade, que se vai 

estabelecendo uma proximidade entre ambos, capaz de abrir caminhos de mudança. As 

comunidades não são homogéneas e, por isso, o papel do educador é muitas vezes o de mediador. 

O educador trabalha no sentido de mostrar à comunidade que é mais aquilo que os une do que 

aquilo que os separa, coopera para o bem comum. Deve tentar chegar a um consenso entre a 

comunidade, tendo em conta os vários interesses. A Animação sociocultural é um meio ou 

estratégia de intervenção para promover mecanismos de motivação, dinamização e participação, 

ou seja, é usada como metodologia para os projetos de intervenção e desenvolvimento 

comunitário. García & Sánchez (1997), ajudam-nos a perceber que, no fundo, as grandes 

finalidades da educação comunitária são: implicar toda a gente (membros de qualquer idade e 

condição) e fazer frente às necessidades conhecidas, da forma mais apropriada, com cooperação 

individual e grupal. 

 A Educação de Adultos é um processo de desenvolvimento integral, cujo campo de ação 

é, muitas vezes, a comunidade - a partir, na, pela e para a comunidade. Possuímos uma séria de 

práticas educativas, para pormos ao serviço da comunidade, de modo a criarmos 

desenvolvimento. Segundo Antunes (2008) a educação para o desenvolvimento é 

“um processo interactivo de conquista de autonomia por parte das populações que tomando 

consciência das suas próprias necessidades e rentabilizando as suas capacidades e recursos 

tomam a iniciativa de um processo de promoção das suas condições de vida. Participar, 

significa por parte da comunidade: tomada de consciência espontânea e/ou suscitada dos 

próprios problemas e interesses, compreensão da realidade e das situações-problema, 

organização, cooperação e responsabilidade, implicação e espírito de iniciativa na resolução 

dos problemas e promoção da qualidade de vida” (p.84).  

Esta perspetiva da educação tem estado, segundo Gómez, De Freitas & Callejas (2007) no 

discurso da UNESCO no qual se defende que a educação deve estar preocupada com as 

questões ambientais, com a vida familiar e social direcionada para a ação política, 

económica, laboral e cultural, ao serviço do ser humano e do seu desenvolvimento integral. 

“No seu conjunto, a educação para o desenvolvimento é aperfeiçoar o conhecimento, e, ao 

mesmo tempo, inculcar, no campo da teoria e da prática, os princípios, fundamentos e as 

práticas próprias do desenvolvimento sustentável (e humano)” (Gómez, De Freitas & 

Callejas, 2007, p.196). Assim, percebemos que o processo de educação para o 

desenvolvimento acontece na relação entre a prática e a reflexão do ser humano sobre o 
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próprio quotidiano e existência no mundo, assumindo-se como uma estratégia de 

transformação, interpretação e assimilação da realidade envolvente.  

 Seja no setor educativo, sanitário, cultural, ambiental ou económico, segundo 

Antunes (2008), a educação para o desenvolvimento pressupõe a promoção de 

mecanismos de dinamização, motivação, auto-organização e participação da comunidade, 

otimizando os recursos humanos, sociais, educativos, económicos e culturais existentes, 

procurando também criar outros recursos, articulando e coordenando com outros que 

sejam necessários. É assim crucial a presença de um educador comunitário, que vá 

mediando, dinamizando, informando e sobretudo ouvindo as necessidades da população e 

mobilizando a intervenção comunitária mais ajustada à realidade social envolvente. Deste 

modo, a “educação comunitária reveste-se, por excelência, da concepção de educação para 

o desenvolvimento na medida em que se converte numa das condições imprescindíveis 

para pôr em acção e promover o adequado desenvolvimento dos processos de participação 

da comunidade no seu próprio desenvolvimento” (Antunes, 2008, p.92).  

 Assente na cooperação e desenvolvimento, a educação assim entendida, procura 

uma maior consciencialização das necessidades, projetos e desejos dos intervenientes que 

querem ver mudanças concretas no seu quotidiano e, por isso, se empenham na tarefa 

comunitária e na ação crítica e refletida, com vista à emancipação e realização pessoal.  

2.2.3. Animação sociocultural 

 

 Utilizada como ferramenta de ação pelos técnicos de Educação, a Animação sociocultural 

acaba por ser um conceito bastante polissémico. Apesar de existirem algumas referências 

anteriores, Trilla (1998) refere que foi nos anos 1960 que se difundiu o conceito de Animação 

sociocultural como conjunto amplo de atividades demarcadas dos temas académicos e elitistas e 

da transmissão e produção de cultura. Desenvolvida com a Revolução Francesa e com o 

surgimento da sociedade industrial do século XIX, aquando mudanças importantes ocorreram no 

modo de vida da população, tendo que se adaptar à urbanização da sociedade, Ferreira (2005) 

diz-nos que a Animação sociocultural é herdeira da Educação Popular, sendo que foi a partir da 

segunda metade do século XX, nos anos 60 que se deu a passagem da educação popular para a 

Animação sociocultural.  
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 A primeira grande tentativa de definição da animação foi dada pela UNESCO, designando-

a como um “conjunto de práticas sociais que visam estimular a iniciativa e a participação das 

populações no processo do seu próprio desenvolvimento, e na dinâmica global da vida sócio-

política em que estão integradas” (UNESCO, 1977 cit. por Lopes, 2006, p. 2). Esta definição 

identifica o sujeito com a comunidade, apresenta implicitamente a animação como prática 

pedagógica, mas desconhece a figura do animador. Atendendo à polissemia e complexidade do 

conceito de Animação sociocultural, Trilla (1998) apresenta-nos sete focos para analisarmos esta 

temática. Assim, a Animação sociocultural pode ser entendida como ação, intervenção; atividade 

ou prática social; método, técnica ou metodologia; processo (dimensão dinâmica); programa ou 

projeto; função social (tarefa presente na comunidade ou sociedade) ou como fator gerador, 

produtor. Neste sentido, o autor apresenta a sua definição, designando a Animação sociocultural 

como  

“o conjunto de acções realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade 

(ou num sector da mesma) e dentro do âmbito de um território concreto, com o objectivo 

principal de promover nos seus membros uma atitude de participação activa no processo do 

seu próprio desenvolvimento quer social quer cultural” (Trilla, 1998, p.26).  

A Animação sociocultural abrange uma realidade muito diversa e, por isso, assume uma 

pluralidade de âmbitos, de públicos, de espaços de intervenção e de temáticas que segundo Lopes 

(2006) se complementa com áreas essenciais como a educação, “entendida numa concepção 

que ultrapassa o espaço escola e se estende à vida, ao seu pulsar e onde a articulação da 

educação com programas de Animação procura um mundo de homens livres, solidários, 

conscientes, participantes e comprometidos com o seu/nosso mundo” (p.7).  

A Animação sociocultural usada como estratégia de intervenção comunitária, segundo 

Garcia (1998) funciona com o objetivo de criar motivação, necessidade de participação, promover 

o associativismo, responsabilizar e consciencializar a população das suas necessidades, favorecer 

a criação cultural e fomentar e sensibilizar para a política social. No fundo que se consiga fazer 

uma intervenção com pessoas capazes de fomentar ideias “assentes nas convicções de uma 

democracia que cumpra e realize os desideratos sociais, económicos, culturais, políticos e 

educativos. Homens educados e formados de uma forma dialógica com as pessoas e o mundo, 

numa valorização permanente da vida vivida em comunhão” (Lopes, 2006, p.7). Para que esta 

intervenção possa proporcionar a reabilitação e o desenvolvimento dos sujeitos, Garcia (1998) 

apresenta-nos um conjunto de características inerentes à intervenção a partir da Animação 
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sociocultural. Assim, é necessário desmontar estereótipos sociais, possibilitando a existência de 

espaços de igualdade e confiança; proporcionar experiências de grupo em que os indivíduos 

possam ressocializar e descobrir-se a si mesmos na relação e diálogo com os outros; ver os 

sujeitos na sua unidade, tendo em conta as suas emoções, sentimentos, desejos e frustrações e 

fomentar espaços educacionais de responsabilização pela própria vida e suas decisões.  

A Animação sociocultural e a figura do animador assumem assim um papel de extrema 

importância na consciencialização das necessidades de cada um e na motivação para a mudança 

e delineamento de novos trajetos. Como diz Garcia (1998), muitas vezes os sujeitos excluídos não 

sabem como mudar porque não têm consciência clara do que precisam. “As mudanças profundas 

exigem processos lentos e progressivos. Para as realizar, são necessárias instituições, recursos, 

mas sobretudo, pessoas consciencializadas de que levam à práxis os desejos que proclamam” 

(p.274). A figura do animador, estimulador da ação e da mudança, assume, segundo Larrazábal 

(1998) características de um educador, dinamizador que pretende passar da passividade à 

atividade, provocando mudanças de atitudes; de um agente social, que age no coletivo com ações 

conjuntas ou pode assumir também características de um relacionador, “capaz de estabelecer 

uma comunicação positiva entre pessoas, grupos e comunidades e de todos eles com as 

instituições sociais e com os organismos públicos”(p.125), sendo que esta última característica é 

a que mais o diferencia de outras profissões.  

 Em suma, estamos conscientes de que a Animação sociocultural, só por si não é um 

“remédio” para os males de todos os indivíduos e comunidades mas como refere Lopes (2006), 

“(a)creditamos, humildemente, que a Animação Sociocultural, através dos diferentes âmbitos e 

com a realização de programas que respondam a diagnósticos previamente elaborados e 

participados, constitui um método para levar as pessoas a autodesenvolverem-se e, 

consequentemente, reforçarem os laços grupais e comunitários” (p.6).  

2.2.4. Pobreza e exclusão social 

 

 Caracterizada por situações sociais de carência e exclusão, a problemática da pobreza é 

marcada não só por uma avaliação quantitativa, mas por atributos de cariz social, nacional e 

cultural. Como nos diz Almeida et al (1997), o significado e características sociais de pobreza 

variam de sociedade para sociedade. “A nova pobreza dos países mais desenvolvidos da Europa 

comunitária é, evidentemente, muito diferente da pobreza endémica e maciça do Terceiro Mundo” 

(p.3). A pobreza sempre esteve associada a baixos níveis de escolaridade, ao analfabetismo e 
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ausência de desenvolvimento. Assumamos que “um individuo é considerado pobre em Portugal 

se, num determinado período, o seu nível de rendimento por adulto equivalente (após impostos 

diretos e transferências sociais) for inferior à linha de pobreza, definida como 60 por cento do 

rendimento mediano por adulto equivalente em Portugal” (Alves, 2014 in Diogo et al, 2015, p.67).  

 Com a falta de liberdade e democracia para a maioria da população mundial, com a 

xenofobia e desrespeito pelos direitos das minorias étnicas, dos imigrantes, mulheres e crianças, 

com a violência armada e ameaças ambientais que ameaçam todo o planeta, como refere Diogo 

et al (2015), a pobreza constitui um dos principais desafios com que a humanidade se confronta 

na atualidade.  

 Em relação à situação portuguesa, podemos dizer que a pobreza está intimamente ligada 

a problemas de desenvolvimento. Há situações na nossa sociedade que evidenciam esta relação. 

Almeida et al (1997) ajudam-nos a entender esta perspetiva apresentando uma série de fatores 

que demostram esta ligação. Em primeiro lugar, um padrão de especialização económica 

dependente e vulnerável, ou seja, a maioria das regiões rurais do interior do país dependem ainda, 

em boa parte, de uma agricultura tradicional pouco produtiva ou de um trabalho industrial 

constituído por pequenas e médias empresas familiares do setor têxtil, calçado, mobiliário ou 

construção civil. Os limites do Estado-Providência evidenciado pelos desfasamentos entre a 

dinâmica dos desejos da população e os objetivos do Estado é também um dos fatores apontados 

pelo autor para a relação estreita entre pobreza e desenvolvimento. É de salientar também a 

importância dos processos migratórios e os processos de recomposição demográfica e social. 

Estes “têm constituído, em grande medida, uma resposta às difíceis condições de sobrevivência 

económica e reprodução social de vastos sectores da população, em particular das regiões rurais” 

(Almeida et al, 1997, p.6). Assim, as regiões de origem destas populações vão ficando mais 

envelhecidas e mais despovoadas, impedindo o dinamismo económico e consequentemente o 

desenvolvimento local. Outro dos fatores que o autor aponta como “prova” da relação entre 

pobreza e desenvolvimento é a ambivalência da economia informal e a segmentação do sistema 

de emprego. Trabalhos como a venda ambulante, pequenos trabalhos artesanais ou domésticos, 

trabalhos assalariados e não declarados, combinação de trabalhos informais com atividades por 

conta própria são frações que até podem diminuir o índice de desemprego efetivo, no entanto, não 

constituem uma forma de desenvolvimento económico e social para a sociedade. As diferenças e 

desequilíbrios regionais constituem mais um fator produtor de situações de vulnerabilidade e 

exclusão. Temos um  
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“interior rural, envelhecido e economicamente deprimido, em que a pobreza é 

predominantemente a que decorre de uma situação generalizada de fortes carências de 

desenvolvimento, e o litoral urbano e industrial, mais dinâmico demográfica, económica e 

socialmente, mais equipado em infra-estruturas e serviços, mas sujeito a fenómenos como 

a precarização do emprego, os baixos salários, as bolsas urbanas e a pobreza” (Almeida et 

al, 1997, p.12).  

Neste sentido e numa análise mais atualizada, a partir da observação das comunidades 

portuguesas em situação de pobreza, Capucha (2005) aponta a tipologia dos modos de vida da 

pobreza em Portugal: 

“a “destituição”, integrada por famílias e indivíduos em situação de precariedade extrema; a 

“restrição”, presente entre operários pouco qualificados, de baixos salários e empregos 

instáveis, assalariados agrícolas, pensionistas de baixas pensões, famílias monoparentais e 

pessoas com deficiência; a “dupla referência” típica dos imigrantes pobres; a 

“convivialidade” que emerge entre os moradores de bairros pobres, orientados para o 

hedonismo como estratégia de inversão ocasional do quotidiano marcado pela escassez e a 

precariedade, o “investimento na mobilidade”, por via da escolarização dos filhos ou da 

melhoria das condições de trabalho de operários e trabalhadores dos serviços com baixos 

rendimentos mas empregos estáveis; a “transitoriedade” dos que se vêm face a trajetórias 

familiares e profissionais interrompidas; e a “desafetação” de grupos mais ou menos 

“marginais” (Diogo et al ,2015, p.58).  

 Após a adesão à União Europeia, Portugal conseguiu um período de relativo 

crescimento e estabilidade económica, mas a crise veio mudar este estado e são ainda 

evidentes os elevados índices de desemprego de longa duração e as inúmeras famílias em 

situação de precariedade. É crescente o consumo de drogas (lícitas e ilícitas) e da pequena 

criminalidade, fruto da limitação de oportunidades na vida e da crise social. É evidente o 

envelhecimento da população e o abandono da atividade agrícola e neste fenómeno 

evidentemente dinâmico, famílias que viviam acima dos limiares de pobreza estão hoje a 

juntar-se aos que vivem abaixo desse limiar e assistimos cada vez mais à degradação da 

qualidade de vida da maior parte da população que se vê obrigada a “sobreviver” e não a 

viver.  “Os perfis de pobreza persistente permitem concluir que os grupos mais vulneráveis 

a esta “armadilha de pobreza” são as famílias monoparentais, as pessoas idosas e os 

agregados familiares com menor participação no mercado de trabalho” (Alves, 2014 in 

Diogo et al, 2015, p.76). 
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 Segundo os indicadores de pobreza da Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN), atualizados 

em maio de 2016, os últimos dados do Eurostat indicam que em 2014 existiam na EU28 cerca 

de 122 milhões de pessoas em situação de pobreza e de exclusão social (24.4% do total da 

população) (AROPE). Em Portugal essa percentagem foi de 27.5%. Percebemos ainda que são as 

mulheres que se encontram em maior risco de Pobreza e exclusão social. Em Portugal 28.1% são 

mulheres em comparação à percentagem de 26.7% homens. Em 2014, 31.9% das pessoas com 

idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos encontravam-se em maior risco de pobreza e de 

exclusão social, seguidas pela percentagem de 27.8% correspondente ao grupo das crianças (até 

aos 18 anos). Para o grupo das pessoas com 65 ou mais anos o risco de Pobreza e exclusão 

social atinge os 17.8%. Quanto às taxas de emprego, em 2015, a taxa para a população com 

idades entre os 20 e os 64 anos, subiu na UE para 70.1%. Em Portugal a taxa foi de 69.1%. Na 

população com idades entre os 55 e os 64 anos, a taxa de emprego na UE teve o aumento mais 

significativo (53.3% em 2015). Em Portugal essa taxa foi de 49.9%. Quanto à taxa de desemprego, 

em março de 2016 para Portugal a taxa atingiu os 12.1%. Nos agregados familiares com crianças 

dependentes, as famílias monoparentais (um adulto com pelo menos uma criança) e as famílias 

numerosas (dois adultos com três ou mais crianças) apresentam taxas mais elevadas de risco de 

pobreza (34.6% e 37.7% respetivamente) (EAPN, 2016).  

 Mantendo o objetivo de acabar com todas as formas de pobreza e em sequência do 

sucesso dos Objetivos do Milénio (2000-2015), a Organização das Nações Unidas (ONU), a 1 de 

janeiro de 2016 assumiu a seguinte resolução: “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de 

Desenvolvimento Sustentável”, aprovada pelos líderes mundiais na cimeira de Nova Iorque. Este 

compromisso constitui 17 objetivos que mencionam sobretudo a erradicação da pobreza em todas 

as suas formas; a promoção de estilos de vida saudáveis; educação inclusiva e equitativa; 

igualdade de género; gestão sustentável dos bens, energias e recursos; emprego e trabalho digno 

para todos e justiça e igualdade para todos. 

Com este novo modelo global de combate à pobreza, fruto do trabalho entre governos e 

cidadãos de todo o mundo, o trabalho neste âmbito parece mais organizado, mas, contudo, o 

caminho para a cooperação e desenvolvimento ainda é longo. Abrangendo áreas tão distintas, esta 

agenda consegue focar os fatores principais de vulnerabilidade social. Assim, estão presentes 

questões como a equabilidade na educação, serviços de saúde e outro tipo de serviços, criação 

de emprego digno, combate a todos os tipos de desigualdade e sustentabilidade energética e 

ambiental. No fundo, todos os objetivos pretendem ser uma forma de promoção da qualidade de 
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vida, bem-estar e emancipação de todos os povos, agindo em sintonia e com propósitos claros de 

transformação mundial. 

2.3. Identificação dos contributos teóricos mobilizados para a problemática 

específica de investigação/intervenção 

É na relação entre teoria e prática que a ação acontece. Na prática são mobilizados todos 

os conhecimentos obtidos, ainda que, na maioria das vezes, de forma tão “automática” quanto 

adquirida. As temáticas abordadas: Educação de Adultos, Intervenção Comunitária, Animação 

sociocultural, Pobreza e exclusão social, bem como as dissertações e projetos de 

investigação/intervenção consultados, sustentam toda a nossa intervenção, evocando autores de 

importante relevância, que nos ajudam a fundamentar o nosso trabalho. 

É de notar que a Educação de Adultos assume uma importância elementar no 

desenvolvimento holístico dos países e revela-se como educação comunitária, pois é um processo 

de desenvolvimento integral, sendo o campo de ação, a comunidade (na comunidade, para a 

comunidade e a partir da comunidade). São executadas uma série de práticas educativas, para 

emancipar a comunidade, de modo a criar desenvolvimento. Penso que esta é a palavra chave de 

toda a problemática: desenvolvimento (subjacente em todos os temas abordados). 

Num tempo como este, em que dizemos que “tudo” está em crise, será possível acreditar 

em desenvolvimento? De facto as notas, cheques e cartões de crédito estão em crise, mas as 

pessoas, não! As pessoas continuam a ter a capacidade de fazer, continuam a saber, continuam 

a poder criar, continuam a Ser acima de tudo, seres humanos únicos e a estar em comunidade, 

em família e em sociedade. 

 O êxito no desenvolvimento não significa apenas crescimento económico, mas a melhoria 

das condições de vida de todos e não apenas de alguns; a criação de autonomia, liberdade e 

capacidade crítica nas pessoas, ou seja, que se tornem participativas e cidadãs capazes de gerir 

a sua própria história; um desenvolvimento que assente na liberdade de expressão, na troca de 

ideias e de estímulos; na possibilidade de cada um procurar uma base da sua existência e 

contribuir socialmente para o futuro. O desenvolvimento é assim uma diversidade de caminhos, 

que partem da satisfação das necessidades básicas de todos, com um sistema de produção que 

não ponha em causa as gerações futuras. 

Mobilizar toda a parte teórica para um trabalho deste tipo é fundamentalmente aumentar 

o nosso espírito crítico, que ao ler, selecionar e interpretar os textos se vai confrontado com 
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opiniões tão diversas de vários autores, fazendo com que, aos poucos possamos ir construindo a 

nossa práxis, ou seja, a prática reflexiva.  
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CAPÍTULO III 

Enquadramento Metodológico 

 

O capítulo III explana o enquadramento metodológico utilizado, designadamente o 

paradigma de intervenção/investigação, a metodologia, os métodos e técnicas de investigação e 

de educação/formação utilizados, a identificação dos recursos mobilizados para o projeto e as 

limitações identificadas.  

3.1. Paradigma de intervenção/investigação 

 

O paradigma de intervenção/investigação que sustenta este projeto é um paradigma 

qualitativo, numa perspetiva interpretativa-hermenêutica, uma vez que possibilita a captação, 

compreensão e interpretação da realidade por parte dos elementos que nela participam, ou seja, 

permite-nos saber a forma como a veem, vivem e constroem os seus próprios significados. No 

entanto, para a realização da caracterização do público-alvo e diagnóstico de necessidades os 

dados quantitativos não foram descorados. Segundo Lessard-Hébert, Goyette & Boutin (2008), no 

paradigma interpretativo o objeto da investigação é a ação. “Face ao objecto acção-significado, o 

investigador postula uma variabilidade das relações entre as formas de comportamento e os 

significados que os actores lhe atribuem através das suas interacções sociais” (p.39). No fundo, 

comportamentos idênticos podem corresponder a significados distintos e mutáveis.  

 Segundo Moreira (2007), “a abordagem qualitativa parte, precisamente, do pressuposto 

básico de que o mundo social é um mundo construído com significados e símbolos, o que implica 

a procura dessa construção e dos seus significados” (p.49). Neste processo, o investigador é parte 

ativa, participante e fundamental e por isso deve “despojar-se de preconceitos, predisposições 

para assumir uma atitude aberta a todas as manifestações que observa, sem adiantar explicações 

nem conduzir-se pelas aparências imediatas” (Chizzotti, 2000, p.82). Ele deve imergir no 

quotidiano das pessoas e familiarizar-se com os acontecimentos. Este tipo de investigação é 

privilegiado pela área da educação precisamente porque valoriza o contacto direto com a realidade, 

de forma a alcançar mudança e potenciar os sujeitos.  

 A investigação qualitativa, predominante neste trabalho de investigação/intervenção, 

segundo Bogdan & Biklen (1994) possuiu determinadas características. O ambiente natural é a 

principal fonte de dados, sendo o investigador o principal instrumento; a investigação qualitativa é 
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sobretudo descritiva; os investigadores interessam-se mais pelo processo do que pelos resultados 

e os dados são analisados pelo investigador de forma indutiva. Por fim, o significado, o sentido da 

vida e das coisas é de vital importância neste processo.  

3.2. Metodologia de intervenção/investigação 

 

Assente no conhecimento direto da realidade, a investigação qualitativa parte do 

questionamento e aperfeiçoamento da prática. Segundo Serrano (2008), a investigação-ação 

segue “como objectivo básico e essencial, a decisão e a mudança orientados numa dupla 

perspectiva: por um lado, para a obtenção de melhores resultados naquilo que se faz e, por outro, 

para propiciar o aperfeiçoamento das pessoas e dos grupos com quem trabalha” (p.111). Assim, 

a ação parte dos problemas dos próprios protagonistas, daquilo que sentem e vivenciam. Serrano 

(2008) refere quatro fases a ter em conta num processo de investigação-ação: diagnóstico; 

construção do plano de ação; realização de uma proposta de ação e monitorização/observação 

da mesma; reflexão, interpretação e integração dos resultados obtidos e por último, replanificação. 

Deste modo “orienta-se para o aperfeiçoamento mediante a mudança e para a aprendizagem a 

partir das consequências das mudanças: é participativa; (…) é um processo sistemático de 

aprendizagem orientado para a práxis”. (Serrano, 2008, p.111).    

A investigação- ação- participativa é uma metodologia preferencial nas práticas educativas 

e é nela que este trabalho assenta. Ander-Egg (1990) ajuda-nos a perceber cada um dos conceitos: 

Investigação porque se trata de um processo reflexivo, sistemático, controlado e crítico que tem 

como finalidade estudar uma determinada realidade de uma forma prática. Ação indica que a 

forma de realizar o estudo é em modo de intervenção e o propósito da investigação esta orientado 

para a ação, sendo por sua vez, fonte de conhecimento. Participação porque estão envolvidos 

tanto investigadores como destinatários de um projeto, mas como sujeitos implicados, que 

contribuem de forma ativa para transformar a realidade em que estão inseridos. Percebemos 

assim que a finalidade da investigação-ação-participativa passa pela consciencialização e análise 

da realidade, consciencializando a população para uma melhoria da sua qualidade de vida. 

3.2.1. Métodos e técnicas de investigação 

 

Na recolha de dados para a realização da caracterização do público-alvo e diagnóstico de 

necessidades/interesses foram usadas algumas técnicas de investigação, nomeadamente a 
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observação participante, conversas informais, inquérito por questionário, pesquisa e análise 

documental e notas de campo.  

Observação participante 

Numa fase inicial de contacto com o público-alvo em que é necessário ir conquistando a 

sua confiança, esta é uma das técnicas de investigação mais importantes por captar “os 

comportamentos no momento em que eles se produzem e em si mesmos, sem mediação de um 

documento ou de um testemunho” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p.196). Pela observação 

participante percebemos a autenticidade dos acontecimentos, o modo como os utentes socializam 

e estabelecem as suas relações, com os outros e com as próprias tarefas.  

Segundo Lessard-Hébert, Goyette & Boutin (2008), “(a) observação participante é, 

portanto, uma técnica de investigação qualitativa adequada ao investigador que deseja 

compreender um meio social que, à partida, lhe é estranho ou exterior e que lhe vai permitir 

integrar-se progressivamente nas actividades das pessoas que nele vivem” (p.155). Através deste 

tipo de observação conseguimos perceber as dinâmicas, o processo e o sentido dos 

acontecimentos, uma vez que estamos inseridos no quotidiano de vida das pessoas. Os autores 

Lessard-Hébert, Goyette & Boutin (2008) referem que com esta técnica de investigação 

conseguimos recolher dois tipos de dados: os dados recolhidos através das notas de campo 

(descrição narrativa dos acontecimentos) e o que anotamos em diário de bordo (fruto da nossa 

perceção e compreensão subjetiva). Assim, “o campo de observação do investigador é, a priori, 

infinitamente amplo e só depende, em definitivo, dos objectivos do seu trabalho e das suas 

hipóteses de partida” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p.196). Em suma, a principal vantagem desta 

técnica de recolha de dados é podermos apreender, com autenticidade, os acontecimentos e 

comportamentos no momento que acontecem e como referem Quivy & Campenhoudt (2008), “(é) 

mais fácil mentir com a boca do que com o corpo” (p.199).  

Entrevista 

A entrevista semiestruturada, uma das técnicas mais utilizadas em investigação social foi 

realizada neste trabalho à acompanhante de estágio na instituição, como elemento complementar 

da avaliação final da intervenção feita. Não sendo completamente aberta nem demasiado 

encaminhada, a entrevista semiestruturada permite, segundo Quivy & Campenhoudt (2008), 

recolher informações e elementos de reflexão muito ricos, caracterizados pelo contacto direto entre 

o investigador e o interlocutor e pela leitura das próprias experiências. 
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 “Instaura-se, assim, em princípio, uma verdadeira troca, durante a qual o interlocutor do 

investigador exprime as suas percepções de um acontecimento ou de uma situação, as suas 

interpretações ou as suas experiências, ao passo que, através das suas perguntas abertas e 

das suas reacções, o investigador facilita essa expressão, evita que ela se afaste dos 

objectivos da investigação e permite que o interlocutor aceda a um grau máximo de 

autenticidade e de profundidade” (p.192).  

 Segundo Bogdan & Biklen (1994), o entrevistador qualitativo deve evitar perguntas 

que possam ser respondidas apenas com “sim” e “não” e deve aproveitar os silêncios para 

criar oportunidades de organização mental de forma a dirigir da melhor forma a conversa, 

ouvindo mais do que fala. O entrevistador tem que ter um bom nível de paciência. Assim, 

devem ser criadas condições de confiança em que o entrevistado consiga falar livremente 

dos seus pontos de vista. “Ao pedir a alguém que partilhe parte de si próprio consigo, é 

importante que não o avalie, para o não fazer sentir-se de alguma forma diminuído” (…) 

“Os entrevistadores têm de ser detectives, reunindo partes de conversas, histórias pessoais 

e experiências, numa tentativa de compreender a perspectiva pessoal do sujeito”. (Bogdan 

& Biklen, 1994, p.139). 

 A entrevista realizada à acompanhante de estágio na instituição permitiu-nos ter 

uma perceção mais técnica do impacto da nossa intervenção na dinâmica da instituição e 

na vida dos intervenientes, dando-nos um feed back mais autêntico de quem conheceu o 

grupo de perto e o pode “avaliar” antes e depois da nossa intervenção. 

Conversas informais 

De forma a conhecer melhor o contexto, as rotinas e maiores problemáticas existentes na 

instituição foram realizadas várias conversas informais tanto com os utentes como com os técnicos 

que com eles trabalham. Esta é uma técnica que completa a observação participante e é através 

dela que nos vamos apercebendo das histórias de vida dos utentes, das suas inquietações e 

frustrações e vamos ganhando a confiança necessária para nos implicarmos e comprometermos, 

no e com o contexto.  

Notas de campo 

Esta técnica traduz-se normalmente numa descrição dos lugares, pessoas e 

acontecimentos, fruto da observação participante, conversas informais e outras técnicas de 

investigação usadas. Assim, esta pode ser uma técnica de suplemento a outras técnicas de recolha 
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de dados. Bogdan & Biklen (1994) definem as notas de campo como “o relato escrito daquilo que 

o investigador ouve, vê, experencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de 

um estudo qualitativo” (p.150). Quanto ao conteúdo das notas de campo Bogdan & Biklen (1994) 

referem que estas têm dois aspetos distintos: a parte descritiva e a parte reflexiva. Na primeira 

parte o investigador deve estar atento aos detalhes objetivos do que acontece na realidade 

investigada, aos retratos das pessoas, aos diálogos, descrição dos espaços físicos, relatos de 

acontecimentos particulares, descrição de atividades, comportamentos das pessoas envolvidas, 

entre outros. Na parte reflexiva, o objetivo deve estar mais focado na análise dos acontecimentos, 

procedimentos, estratégias e decisões, conflitos, dilemas e pontos de vista. No fundo, o observador 

exprime as suas ideias e preocupações em relação à realidade investigada e à vida das pessoas 

envolvidas na intervenção. 

Pesquisa e análise documental 

Esta técnica foi usada numa fase inicial para o conhecimento da história da Instituição 

bem como toda a documentação inerente aos regulamentos e funcionamento da Comunidade de 

Inserção. Como nos diz Moreira (2007), “observar, perguntar e ler são as três acções 

fundamentais que estão na base das técnicas de recolha de dados” (p.153). Esta técnica de 

investigação implica a leitura de documentos para a realização da caracterização do contexto, 

formulação e fundamentação da problemática que está subjacente a este projeto e para seleção 

da metodologia. Assim os documentos podem ser “livros e estatísticas, cartas, artigos de jornais 

e revistas, autobiografias, actos de instituições, actos parlamentares, regulamentos, contratos, 

etc”, de carater pessoal ou institucional (Moreira, 2007, p.153).  

Inquérito por questionário 

De forma a obter os dados sociodemográficos, apurar as necessidades e interesses do 

público-alvo e avaliar o processo e resultados da intervenção foi aplicado um inquérito por 

questionário. Com as questões colocadas aos inquiridos pretendia-se detetar lacunas presentes, 

delinear estratégias de mudança e avaliar o impacto da nossa intervenção. Como nos diz Quivy & 

Campenhoudt (2008) o inquérito por questionário  

“Consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma 

população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou 

familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas 

e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de 
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um acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que 

interesse os investigadores” (p. 188). 

 O inquérito por questionário permite-nos, de uma forma mais ou menos rápida e eficaz, 

conhecer a população com quem trabalhamos, apurando as características, as suas opiniões, os 

seus gostos e sobretudo ir fazendo uma apreciação da nossa intervenção, através de avaliações 

intermédias. Contudo, segundo Quivy & Campenhoudt (2008), os dados recolhidos “não têm 

significado em si mesmos. Só podem, portanto, ser úteis no âmbito de um tratamento quantitativo 

que permita comparar respostas globais de diferentes categorias sociais e analisar as correlações 

entre variáveis” (p.190).  

3.2.2. Métodos e técnicas de educação/formação 

Agrupando as técnicas principais em quatro grandes categorias, Ander-Egg (2000) 

apresenta-nos as técnicas grupais, técnicas de informação/comunicação, técnicas para a 

realização de atividades artísticas e técnicas para a realização de atividades lúdicas. O autor ajuda-

nos ainda a definir as atividades específicas a partir das quais se pode realizar a Animação 

sociocultural. Assim temos as atividades de formação; difusão cultural; atividades de expressão 

artística (não profissional); atividades lúdicas e por fim, as atividades sociais. A nossa intervenção 

centrou-se, grosso modo, em três destes grupos: atividades de formação, artísticas e lúdicas, 

sendo realizadas e adaptadas ao nosso público-alvo. Especificaremos de seguida cada uma delas, 

começando pelas técnicas e depois as atividades mencionadas pelo autor. 

Técnicas grupais 

Segundo Ander-Egg (2000), estas agrupam-se em técnicas de iniciação (iniciação à vida 

em grupo através do conhecimento mútuo, desinibição e relação conjunta); técnicas de coesão 

(reforçam e mantêm o grupo unido); técnicas de produção grupal (facilitam o cumprimento das 

tarefas e apuram o sentido de responsabilidade dos membros do grupo); técnicas de mediação 

(servem para conhecer a direção e intensidade das relações do grupo, servindo também como 

avaliação do funcionamento grupal). As técnicas de grupo foram essenciais em toda a intervenção, 

sobretudo na Intervenção 1, no inicio da nossa ação, para aumentar o nível de confiança entre os 

membros e para com a estagiária, fomentando o espírito de equipa e o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais.  
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 Técnicas de informação/comunicação 

 Também neste tipo de técnicas Ander-Egg (2000) classifica três grandes grupos: as 

técnicas de comunicação oral, exposições e técnicas de comunicação social. No nosso projeto 

utilizamos mais a primeira e ultima técnica tanto na Intervenção 1 como na Intervenção 2, sendo 

que estas foram mais utilizadas sobretudo nos ateliês de educação e promoção para a saúde, 

relacionamento interpessoal e no ateliê de gestão doméstica e financeira uma vez que realizamos 

atividades que envolveram alguma exposição de conteúdos através da projeção de texto e imagens, 

explicação de conceitos e alguns exercícios de escrita. Em cada ateliê eram explicados os objetivos 

de cada atividade uma vez que os ateliês ocorreram em dias diferentes, de forma alternada e era 

importante que os utentes se mantivessem motivados e integrados em cada atividade.  

 Técnicas para a realização de atividades lúdicas 

 São várias as atividades que se podem mencionar neste campo, mas segundo Ander-Egg 

(2000), dentro dos projetos de animação as atividades devem reunir três condições: ser formativas 

(têm em conta o desenvolvimento pessoal dos intervenientes), participativas (possibilitam a 

iniciativa e ação pessoal e grupal) e festivas (pela sua ação procurem causar alegria e felicidade). 

Em todos os ateliês e sobretudo na Intervenção 1, tivemos o cuidado de ter sempre em conta 

estas condições de forma a que todas as atividades não fossem um mero “passar de tempo”, mas 

um momento de aprendizagem, convívio e desenvolvimento de competências.  

Atividades de formação 

Segundo Ander-Egg (2000), as atividades de formação de que falamos devem ser modos 

de problematização para a formação de sujeitos críticos e protagonistas da sua própria história 

por isso devem ser bem escolhidas as modalidades adotadas, os temas e questões a tratar e o 

tipo de pedagogia utilizada. Na nossa intervenção utilizamos sobretudo as oficinas de trabalho, 

reuniões de grupo e mesas redondas, assentes numa pedagogia participativa, de modo a estimular 

os sujeitos para desenvolverem as suas potencialidades. Os temas foram escolhidos de forma a ir 

ao encontro das maiores problemáticas do grupo e com vista à melhoria das condições concretas 

de vida dos destinatários.  

Atividades de expressão artística  

 Nesta categoria foram utilizadas sobretudo atividades de desenho, pintura, música e 

teatro. Como nos diz Ander-Egg (2000), o que se pretende com este tipo de atividades é que todos 



 
 

42 
 

tenham a oportunidade de expressarem e estimularem a sua criatividade, o seu mundo de ideias 

e valores e a sua forma de ver e interpretar as coisas, através da expressão sensível e pessoal dos 

trabalhos artísticos. O mais importante não é a beleza e originalidade do que se faz, mas sobretudo 

é criar a possibilidade e estímulo para realizarem atividades com significado, interpretando a sua 

realidade. O autor refere ainda que é nestas atividades que se expressam as conceções, 

interpretações, valores problemas e ilusões que existem nos indivíduos e nos grupos. É um modo 

de afirmação e formação da própria personalidade e identidade.  

Atividades lúdicas 

O lúdico sempre esteve presente na história da humanidade. Ander-Egg (2000) refere que 

o ser humano não é só um ser que pensa, que faz e trabalha, mas também é um ser lúdico, que 

joga. Com a realização de jogos como o jogo da memória, palavras cruzadas, adivinhas, 

provérbios, jogo da forca ou mesmo as atividades de mímica e expressão musical, estimulamos a 

memória e concentração, desenvolvemos a criatividade, desenvolve-se ainda o mundo dos 

sentidos, a comunicação com os outros, a comunicação não verbal, a imaginação, expressão 

corporal, capacidade de esforço e domínio próprio, e sobretudo proporcionamos a sociabilidade, 

a diversão e o convívio num ambiente descontraído, deixando os problemas “de lado”.  

3.3. Procedimento de tratamento de dados 

 

Segundo Bogdan & Biklen (1994), “a análise de dados é o processo de busca e de 

organização sistemático de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais 

que foram sendo acumulados, com o objectivo de aumentar a sua própria compreensão” (p.205). 

Neste trabalho, os dados quantitativos de resposta fechada obtidos através dos inquéritos por 

questionário, foram estudados através de uma análise estatística descritiva simples, através de 

gráficos, tabelas e quadros. Neste sentido, Quivy & Campenhoudt (1992), referem que “apresentar 

os mesmos dados sob diversas formas favorece incontestavelmente a qualidade das 

interpretações” (p.223). Quanto aos dados qualitativos, nomeadamente a entrevista e as respostas 

abertas dos inquéritos por questionário, seguimos uma orientação de análise interpretativa, 

procurando organizar e sistematizar da melhor forma a informação recolhida. Assim, segundo 

Bogdan & Biklen (1994), na área social, a análise de conteúdo permite-nos, de forma metódica, 

tratar as informações com maior complexidade e profundidade, nomeadamente as respostas às 

questões pouco diretivas.  
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3.4. Identificação dos recursos mobilizados  

Para qualquer tipo de intervenção é necessário mobilizar um conjunto de recursos que 

ajudam na concretização das atividades planeadas. No nosso caso, foram utilizados, desde início 

alguns recursos humanos, físicos, materiais e financeiros nos ateliês realizados. Assim, fizeram 

parte dos recursos humanos do nosso projeto a estagiária, responsável e dinamizadora do projeto 

e os utentes, público alvo da intervenção. Quanto aos recursos físicos e na impossibilidade de 

termos uma sala fixa onde pudéssemos realizar todos os ateliês, utilizamos várias vezes a sala 

dos ateliês, onde os utentes realizam também as oficinas (prática simulada de um contexto real 

de trabalho), a sala de convívio dos utentes na Comunidade de Inserção (raramente aberta pelas 

regras da Comunidade), o refeitório da instituição nas horas em que não estava a ser utilizado e 

no caso da Intervenção 2, muitas vezes utilizávamos o gabinete técnico correspondente à 

Comunidade de Inserção, a rua e os serviços públicos (Finanças, EDP, Farmácia, Talho, 

Supermercado).  

Foram também mobilizados vários recursos materiais, nomeadamente material reciclado 

e/ou reciclável. Uma vez que a Instituição não tinha possibilidades para comprar material, 

utilizamos o que tínhamos disponível e já adquirido como canetas, folhas de papel, cartão, régua, 

tesouras, cola branca, pincéis, pano, computador, projetor, impressora, cadeiras, mesas, balões, 

post-its, lápis de cor, agrafadores, fio, jornal, revistas, chis ato, cartolina, botões, aparelho de 

música, rolhas, plástico, paus, capsulas de café, entre outros.  Foram ainda utilizados alguns 

ingredientes alimentares para a realização de uma atividade que envolveu o paladar e o olfato. 

Assim, utilizamos, em pequenas quantidades, bolacha maria, cominhos, café em pó, pimenta, 

cereais, raspa de limão, cacau em pó, alho, açúcar, chá, sal, orégãos, chocolate e rebuçados.  

Como já referimos, todos os materiais utilizados estavam disponíveis na Instituição ou 

foram angariados pela estagiária por isso não foram mobilizados recursos financeiros, embora a 

Instituição se tenha disponibilizado para adquirir alguns materiais de baixo custo, mas não se 

tornou necessário.  

3.5. Identificação das limitações do processo 

Como em todas as etapas da vida, ao longo da nossa ação, fomos lidando com um 

conjunto de dificuldades e limitações inerentes à nossa intervenção. Em relação à Intervenção 1, 

a primeira limitação sentida foi o facto de não termos uma sala fixa de trabalho pela falta de 

espaços “livres” na instituição. Assim, a nossa intervenção foi acontecendo entre o espaço das 
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oficinas, a sala de convívio da Comunidade de Inserção e o refeitório da Instituição, não podendo 

decorar o espaço e adquiri-lo como “nosso”. A diferença de idades entre os utentes (dos 18 aos 

65) foi também uma limitação ao nosso projeto, uma vez que têm objetivos, ambições e 

temperamentos muito distintos.  

Sendo uma Comunidade de Inserção, esta valência da Instituição vai admitindo novas 

entradas, reentradas, há saídas e suspensões, o que foi fazendo com que o grupo mudasse 

constantemente, havendo uma dificuldade de caracterização do mesmo, pois tínhamos que ir 

adaptando as atividades constantemente. O facto de o grupo ser constituído por elementos, na 

sua maioria, com nível de escolaridade baixo ou mesmo possuindo o nível básico (a maioria a 4ª 

classe), apresentar muitas limitações de leitura e escrita, dificultou a realização de algumas 

atividades, mas tivemos sempre o cuidado de as adaptar às características do grupo.  

Além da problemática da Pobreza e exclusão social, o grupo possuía bastantes elementos 

com problemas ligados a dependências (sobretudo álcool). Apesar de serem sujeitos ao controle 

com alcoolímetro, por algumas vezes assistimos a algumas recaídas que levaram a suspensões 

temporárias o que dificultava também o nosso acompanhamento ao utente uma vez que este 

deixava de vir à Instituição por uns tempos.   

Quanto à Intervenção 2, a limitação mais presente era a falta de cumprimento de horários 

para acompanhamento a serviços ou simplesmente para conversa em gabinete. Este facto devia-

se sobretudo às patologias dos utentes que acompanhamos. Na maioria dos casos, a estagiária 

tinha que permanecer na Instituição sem horário fixo, para que pudéssemos efetuar a intervenção, 

mesmo que isso implicasse horas de almoço ou fins de tarde prolongados. Outra das dificuldades 

é que quando faltavam a um “compromisso” connosco, raramente avisavam e nos impediam de 

realizar outros planos para aquele dia.   

Apesar de tudo e como bons educadores, fomos lidando com as limitações da melhor 

forma, conseguindo superar a maior parte delas e adaptando a nossa intervenção em função das 

necessidades dos intervenientes. A nossa persistência e entrega à intervenção foi constante, 

transformando as fraquezas em ações com mais vigor e vida, não esquecendo nunca os objetivos 

e a missão a que nos propusemos.   
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CAPÍTULO IV 

Apresentação e Discussão do Processo de Intervenção 

 

No capítulo IV procedemos à descrição, apresentação dos objetivos específicos e avaliação 

contínua das atividades realizadas. Apresentamos ainda a discussão dos resultados obtidos e a 

articulação dos resultados com os objetivos delineados e os referenciais teóricos seguidos.  

4.1. Apresentação do trabalho de investigação/intervenção desenvolvido em 

articulação com os objetivos definidos 

 

Através dos seguintes quadros apresentamos as principais etapas da nossa investigação, 

nomeadamente: a fase de inserção e sensibilização no contexto de estágio; fase de implementação 

das atividades e fase de avaliação da nossa intervenção.  

 

Inserção e sensibilização no contexto de estágio 

Atividades Objetivos Avaliação 

Reunião com a Diretora 

Técnica da Comunidade de 

Inserção 

-Conhecer as instalações da instituição; 

-Conhecer a acompanhante de estágio; 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Diagnóstica 

 

Reunião com a acompanhante 

de estágio 

-Esclarecer o trabalho a ser desenvolvido 

na instituição pela estagiária; 

-Definir horário de trabalho da estagiária; 

 

 

Conversas informais 

-Conhecer os funcionários da instituição; 

- Recolher informações dos utentes; 

-Apurar necessidades primárias do 

serviço da Comunidade de Inserção; 

 

Observação participante 

-Perceber a dinâmica da instituição, em 

particular da Comunidade de Inserção; 
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Quadro 1 – Atividades desenvolvidas na fase de integração e sensibilização do contexto de estágio. 

 

Implementação 

Atividades Objetivos Avaliação 

Ateliês (Trabalhos manuais; 

Relacionamento 

Interpessoal; Educação e 

promoção para a saúde; 

Expressão musical; Jogos 

lúdicos; Gestão doméstica e 

financeira) 

 

 

-Cumprir os objetivos definidos aquando o 

enquadramento contextual do estágio. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Avaliação 

Contínua 

Conversas informais -Apurar o grau de satisfação dos utentes 

em relação às atividades realizadas; 

Observação participante -Perceber o comportamento dos utentes 

face à intervenção; 

Revisão de literatura -Conhecer a componente teórica da 

problemática da intervenção; 

 

Notas de campo 

-Registar alguns comentários/expressões 

realizados pelos utentes ao longo da 

implementação das atividades; 

Quadro 2 – Atividades desenvolvidas na fase de implementação. 

 

 

 

 

 

Inquérito por questionário -Apurar expetativas, desejos e  

necessidades dos utentes;  

 

 

Avaliação 

diagnóstica 

Pesquisa e análise 

documental 

-Recolher informação para a 

caracterização da instituição; 

Revisão de literatura - Conhecer a componente teórica da 

problemática da intervenção; 
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Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na fase de avaliação. 

4.1.1. Descrição das atividades desenvolvida 

a) Intervenção 1 

Como podemos observar, esta intervenção integrou seis ateliês: Gestão doméstica e 

financeira; Relacionamento Interpessoal; Promoção e Educação para a saúde; Expressão musical; 

Trabalhos manuais; Jogos lúdicos. Planificamos ainda o ateliê de Jardinagem que não foi realizado, 

inicialmente devido ao mau tempo e posteriormente devido ao facto de o espaço ter sido ocupado 

por um grupo de formandos do curso de “Operador agrícola” que esteve em formação na 

DESPERTAR (entidade com a qual o GAF tem parceria). No entanto, os utentes, de forma informal 

e espontânea “decoraram” o seu espaço exterior e transformaram-no num jardim e espaço de 

lazer bastante agradável. A cada ateliê correspondeu um conjunto de atividades delineadas e 

planeadas em função do diagnóstico de necessidades e das próprias expetativas dos utentes, 

apuradas através dos inquéritos por questionário e das conversas informais.  

As atividades decorreram duas vezes por semana: às quartas feiras, das 9h às 12h30 

(com intervalo de meia hora para lanche) e às quintas feiras, das 9h às 10h30. A escolha destes 

dias foi feita e adaptada em função do plano semanal já existente na Comunidade de Inserção. 

Neste plano consta o trabalho nas oficinas (espaço simulado em contexto de trabalho), a 

visualização de filmes, o programa de desenvolvimento de competências, a colaboração com o 

Avaliação 

Atividades Objetivos Avaliação 

 

 

Inquérito por questionário 

-Avaliar o grau de satisfação dos 

utentes em relação às atividades 

realizadas; 

- Analisar o impacto da intervenção na 

vida dos utentes; 

 
 
 

 

 

Avaliação Final 

Entrevista -Avaliar o impacto da intervenção 

desenvolvida na instituição. 

Conversas informais - Escutar os utentes; 

Observação participante -Perceber o comportamento dos 

utentes face à intervenção; 

Revisão de literatura - Conhecer a componente teórica da 

fase de avaliação.  
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Banco alimentar, as atividades desportivas, a participação nas tarefas diárias de limpeza da 

comunidade e os ateliês por nós desenvolvidos. 

Os ateliês foram organizados de forma alternada de acordo com a disponibilidade horária 

(duas vezes por semana), no entanto participamos em toda a intervenção realizada na 

Comunidade de Inserção, desde a escolha dos filmes à forma como a intervenção da equipa era 

realizada, sobretudo no Programa de Desenvolvimento de Competências. Este projeto procurou 

sobretudo melhorar a intervenção feita na Comunidade de Inserção através da introdução de 

dinâmicas mais interativas, mais inclusivas, que tivessem em conta as necessidades, expetativas 

e desejos dos utentes e que lhes acrescentasse algum tipo de aprendizagem. Para cada ateliê 

delinearemos os objetivos específicos, a descrição das atividades realizadas e a avaliação.  

Ateliê de Trabalhos manuais 

Objetivos específicos 

- Promover a interação e o trabalho em equipa; 

- Desenvolver e estimular o raciocínio; 

- Desenvolver a capacidade de concentração e observação; 

- Estimular a criatividade dos utentes; 

- Desenvolver a motricidade fina; 

- Promover o uso de materiais recicláveis; 

 

Descrição 

Através do trabalho realizado nas oficinas já existentes na instituição (simulação em 

contexto real de trabalho) os utentes já realizavam alguns trabalhos manuais com a produção e a 

comercialização de produtos sobretudo com pasta de papel, no entanto, no diagnóstico de 

necessidades percebemos que estes acabavam por realizar nestas oficinas um trabalho bastante 

repetido e por isso optamos por criar este ateliê com vista à utilização de outros materiais, 

sobretudo materiais reciclados (que não a pasta de papel) e onde os utentes pudessem 

desenvolver a sua criatividade de uma forma mais descontraída e até poderem ficar com alguns 

dos trabalhos desenvolvidos.  
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Das atividades realizadas destacamos a construção do jogo da memória, o “espanta 

espíritos” com mandalas e o retrato com moldura sendo estas as atividades mais faladas pelos 

utentes. Na primeira atividade conseguimos conjugar dois ateliês uma vez que os utentes 

participaram na construção do jogo utilizando materiais como o cartão, pano e imagens impressas 

e depois puderam também usufruir dele e jogar no ateliê de jogos lúdicos. A construção do 

“espanta espíritos” com mandalas também é uma atividade a destacar uma vez que surgiu da 

vontade expressa dos utentes em utilizar as mandalas para alguma atividade uma vez que em 

tempos livres costumavam pintar muitas mandalas. Estas são por norma representações 

geométricas utilizadas como instrumento terapêutico de exploração do inconsciente. Como os 

utentes já tinham bastantes mandalas pintadas, pediram para utilizá-las em alguma atividade e 

por isso surgiu a ideia de fazermos os “espanta espíritos”. A construção do retrato com moldura 

também foi uma das atividades mais marcantes para os utentes uma vez que eles se sentiram 

parte de todo o processo, desde tirar a fotografia à construção da moldura e sobretudo porque 

puderam ver e ficar com a sua imagem em destaque, trabalhando assim também a questão da 

autoestima e da valorização própria.  

É de salientar que, apesar da carência de recursos materiais novos, este ateliê funcionou 

em função dos recursos existentes, sobretudo com o uso de materiais reciclados e recicláveis uma 

vez que esta é uma Instituição sem fins lucrativos. Assim, o apelo à criatividade foi maior e a 

valorização do “desperdício” tornou-se mote para qualquer atividade.  

As atividades realizadas neste ateliê foram:  

 “Jogo da memória” 

 “Espanta espíritos com Mandalas” 

 “Sentimentos em tela” 

 “Retrato com moldura” 

 “Jardim miniatura 
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Avaliação 

 

Quadro 4 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de trabalhos manuais – 1º Trimestre  

 

Em análise ao Quadro 4 podemos verificar que a percentagem de participantes a este 

ateliê no primeiro trimestre de intervenção foi de 96,7%, numa média de 12 participantes. Quanto 

à avaliação das atividades, uma média de 4 utentes (30,58%) mostraram-se satisfeitos e 8 

(66,67%) muito satisfeitos com as atividades realizadas neste ateliê de trabalhos manuais. À 

questão de resposta aberta relativa a este ateliê acerca do facto de as atividades realizadas terem 

sido variadas e interessantes, os 12 utentes responderam que “sim”, sendo que alguns 

especificam dizendo “sim, com certeza” e “sim, muito interessantes”.  

Ateliê de Relacionamento Interpessoal 

Objetivos específicos 

- Promover o auto e hétero conhecimento; 

- Fomentar o convívio e a relação entre o grupo; 

- Promover a reflexão e partilha em grupo; 

- Trabalhar a autoconfiança e autoestima; 

- Proporcionar momentos de diversão e descontração; 

 

 

 Avaliação 

Atividades Nº de 

participantes 

Nada 

satisfeito 

Pouco 

satisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

“Jogo da memória” 12 - - 5 7 

“Espanta espíritos com 

Mandalas” 
 

12 - - 3 9 

“Sentimentos em tela” 
 

11 - - 3 8 

MÉDIA DE 

PARTICIPANTES 

11,6 

 (12 utentes) 

- - 3,67 

(4 

utentes) 

8 

(8 

utentes) 

PERCENTAGEM 96,7% - - 30,58% 66,67% 
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Descrição 

Este foi dos primeiros ateliês a ser implementado (dezembro) e foi o que possuiu o maior 

número de atividades, sendo o que mais contribuiu para a promoção do autoconhecimento dos 

utentes e do aumento da relação entre o grupo. Através da realização de dinâmicas o grupo foi 

crescendo em auto e hétero conhecimento. Começamos por realizar atividades que permitissem 

ao grupo identificar nomes, características, vivências pessoais e expetativas em relação ao futuro, 

passando depois para atividades de confiança e de emancipação das habilidades de cada utente. 

Ao longo das atividades fomos trabalhando a autoestima e aumentando a qualidade das relações 

humanas, não só entre os utentes, mas também entre eles e os profissionais envolventes em toda 

a equipa técnica. 

No início da implementação deste ateliê sentimos dificuldade em realizar atividades que 

implicassem um maior envolvimento de emoções e sentimentos uma vez que os utentes não se 

sentiam à vontade na partilha destas questões. Na dinâmica “o meu coração” os participantes 

deveriam desenhar um coração numa folha A4 e dividir esse coração em quatro partes. Em cada 

uma das partes os utentes expressaram um momento de alegria, tristeza, medo e raiva. No final, 

de uma forma livre cada um partilhou o que escreveu e refletiu-se um pouco acerca das emoções 

básicas que já tínhamos abordado através do visionamento do filme “Divertida mente”, lançado 

pela Walt Disney Pictures. 

A realização do sketch foi o culminar de um conjunto de atividades que permitiram aos 

utentes sentir-se mais à vontade e mais confiantes perante a presença dos colegas e técnicos. 

Foram os próprios que escreveram, idealizaram e criaram duas pequenas peças que 

representaram em forma de teatro e apresentaram à equipa da Comunidade de Inserção.  Os 

temas foram escolhidos em função das suas experiências e histórias de vida.  

As atividades realizadas neste ateliê foram:  

 “Eco do nome”   

 “Autorretrato”  

 “O meu coração” 

 “Presente de Natal” 

 “As Frases do Principezinho” 

 “Imitar o dono do nome” 

 “Salada de fruta” 
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 “Tiro pela culatra” 

 “Quem sou eu?” 

 “Medo de desafios” 

 “Auxilio mútuo” 

 “Comunicação não-verbal” 

 “De olhos fechados” 

 “O nosso sketch” 

 “10 mandamentos das relações humanas” 

Avaliação 

Quadro 5 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de relacionamento interpessoal – 1º Trimestre  

 

 Avaliação 

Atividades Nº de 

participantes 

Nada 

satisfeito 

Pouco 

satisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

“Eco do nome!” 11 - - 5 6 

"Autorretrato" 
 

11 - - 3 8 

"O meu coração" 
 

11 - 1 2 8 

"Presentes de Natal" 
 

11 - - 4 7 

As frases do 

"Principezinho" 
 

12 - - 4 8 

"Imitar o dono do nome" 
 

11 - - 3 8 

"Salada de fruta" 
 

12 - - 4 8 

"Tiro pela culatra" 
 

12 - - 6 6 

"Quem sou eu" 12 - - 2 10 

MÉDIA DE 

PARTICIPANTES 

11,4  

(11 utentes) 

- 0,1 

(0 

utent

es) 

3,67 

(4 

utentes) 

7,67 

(8 

utentes) 

PERCENTAGEM 95% - 0,83

% 

30,58% 63,92% 
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Através do Quadro 5 podemos verificar que no primeiro trimestre a média de participantes 

nas nove atividades realizadas neste ateliê foi de 11 (95%), num total de 12 utentes. Verificamos 

ainda que a média dos inquiridos que ficou muito satisfeito com as atividades desenvolvidas é de 

8 utentes (63,92%), sendo que uma média de 4 (30,58%) também ficaram satisfeitos com as 

atividades que foram desenvolvidas neste âmbito. Neste ateliê houve apenas um elemento que 

ficou pouco satisfeito com uma das atividades realizadas, mas teve a ver com o facto de não 

querer expor as suas emoções numa fase tão precoce da intervenção.  

Ainda na avaliação intermédia deste ateliê, numa questão de resposta aberta perguntamos 

aos utentes se acharam que as relações interpessoais melhoraram no grupo. A maioria dos 

inquiridos, 9, respondeu “sim”, sendo que 1 respondeu que “melhoraram muito”, 1 respondeu 

“mais ou menos” e 1 respondeu que “para alguns melhoraram e para outros não”.  

Ateliê de Educação e Promoção para a Saúde 

Objetivos específicos 

- Promover a saúde e o bem-estar; 

- Melhorar a higiene pessoal dos utentes; 

- Refletir sobre as questões do alcoolismo; 

- Fomentar hábitos de alimentação saudável; 

 

Descrição 

A criação deste ateliê surge em consequência da avaliação diagnóstica feita junto dos 

utentes (através da observação participante e conversas informais) e também junto das técnicas 

que os acompanham. A pobreza, marcada por um estilo de vida precário, com poucos rendimentos 

e níveis de escolaridade muito baixos, representa um obstáculo à melhoria da saúde desta 

população. Assim, é importante aumentar a (in)formação neste âmbito, indo de encontro às 

necessidades específicas deste público alvo e das carências mais percetíveis. 

A primeira temática abordada neste ateliê foi a higiene pessoal, tendo como mote que 

“onde há falta de higiene, há falta de saúde”, pois muitas doenças podem ser evitadas tendo uma 

higiene pessoal cuidada e regular. Tendo em conta que a Comunidade de Inserção acolhe 

população sem-abrigo, esta acaba por ser uma temática de grande importância para o bom 

funcionamento da dinâmica comunitária. A questão do alcoolismo foi também uma temática 
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bastante importante para os utentes, uma vez que a maioria tem ou teve problemas ligados ao 

álcool. Uma vez que já tinham abordado este assunto várias vezes, inclusive com os técnicos da 

Comunidade de Inserção, decidimos trabalhar apenas os mitos associados ao consumo de álcool, 

desconstruindo assim muitas das “falsas verdades” que os utentes têm adquiridas. Por último, 

destacar o tema do Cancro que foi abordado em consequência da comemoração do Dia mundial 

da luta contra o cancro. Este foi um tema que impressionou muito todos os utentes por não terem 

bem noção do número de pessoas que são atingidas por este tipo de doença e mais ainda por 

não terem noção que esta está inteiramente ligada com o estilo de vida das pessoas, 

nomeadamente com a alimentação e exercício físico.  

As atividades realizadas neste ateliê foram:  

 “Higiene Pessoal” 

 “Alcoolismo “ 

 “O Cancro “  

 “A mulher” 

 “Alimentação saudável ao longo da vida” 

Avaliação 

´Quadro 6 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Educação e Promoção para a Saúde – 1º 

Trimestre 

 

 Avaliação 

Atividades Nº de 

participantes 

Nada 

satisfeito 

Pouco 

satisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

“Higiene pessoal” 12 - - 5 7 

“Alcoolismo” 
 

12 - - 1 11 

“O Cancro” 
 

12 - - 1 11 

“A mulher” 12 - - 2 10 

MÉDIA DE 

PARTICIPANTES 

12  

 (12 utentes) 

- - 2,25 

 (2 utentes) 

9,75  

(10 

utentes) 

PERCENTAGEM 100% - - 18,75% 81,25% 
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Através deste Quadro (número 6) percebemos que este ateliê teve muito boa participação 

com o total de participantes (12) em todas as atividades. A maioria dos utentes, numa média de 

10 (9,75%) mostrou-se muito satisfeito com as temáticas abordadas, sendo que a média dos 

utentes que também ficaram satisfeitos é de 2 (18,75%).  

 O inquérito por questionário de avaliação intermédia correspondente a este ateliê 

contemplava ainda uma questão de resposta aberta sobre as aprendizagens concretas 

apreendidas. As respostas foram variadas e abrangeram todos os temas sendo que os utentes 

manifestaram desconhecimento em relação a alguns temas e vontade de aprender mais sobretudo 

sobre a temática do cancro: “Sobre o cancro acho que devia-se aprofundar mais este tema.” 

Houve também quem manifestasse que este ateliê “deu para relembrar muitas coisas que me 

tinha esquecido” e referiram ainda que “Estar ocupado ajuda” (Questão 1.c) do Anexo VII). 

 

 Ateliê de Expressão musical 

Objetivos específicos 

- Apurar gostos e interesses musicais dos utentes; 

- Promover o conhecimento dos instrumentos musicais; 

- Fomentar o gosto pela música; 

- Favorecer a socialização; 

- Recordar a música popular portuguesa; 

- Proporcionar momentos de descontração e diversão entre os utentes; 

 

Descrição 

Tal como os ateliês anteriores, a criação deste ateliê surge em consequência da avaliação 

diagnóstica feita no início do nosso projeto onde os utentes manifestaram através do inquérito por 

questionário que a música era das atividades que mais gostavam. Pela observação participante 

também podemos verificar que no local das oficinas (simulação em contexto real de trabalho) o 

rádio estava sempre ligado. 

Numa primeira fase optamos por perceber que tipo de música os utentes mais gostavam 

através da realização da atividade “o que me faz sentir” onde os utentes ouviram um conjunto de 
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músicas com estilos diferentes e tinham que manifestar o que é que as músicas lhe transmitiam 

e se gostavam ou não daquele estilo musical. Esta atividade permitiu-nos conhecer um pouco mais 

o estilo musical que cada utente gosta e os próprios sugeriram novas músicas para próximas 

atividades. Destacamos também a atividade com a música popular portuguesa onde a cada 

participante era atribuído uma parte da letra de uma musica popular que tinham que juntar com 

as outras partes de modo a que construíssem a letra da musica na totalidade. As músicas 

utilizaram foram: “Alecrim dourado”, “Machadinha”, “Ó Rosa arredonda a saia”, “Oliveira da 

serra” e “Menina estás à janela”. Nesta atividade os utentes relembraram muitas das músicas 

dos “seus tempos” e os mais novos acabaram por aprender também algumas canções populares.  

As atividades realizadas neste ateliê foram:  

 “O que me faz sentir”  

 “Instrumentos imaginários"  

 “Música popular portuguesa “ 

 “Hino da comunidade” 

Avaliação 

Quadro 7 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Expressão musical – 1º Trimestre 

 

No ateliê de expressão musical, como podemos ver através do Quadro 7, a média de 

participantes foi de 12 (95,8%). Nas duas atividades realizadas neste trimestre, uma média de 8 

utentes (62,5%) manifestaram-se muito satisfeitos com as atividades e uma média de 4 (33,3%) 

satisfeitos. 

 

 Avaliação 

Atividades Nº de 

participantes 

Nada 

satisfeito 

Pouco 

satisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

“O que me faz sentir” 11 - - 4 7 

“Instrumentos 

imaginários” 
 

12 - - 4 8 

MÉDIA DE 

PARTICIPANTES 

11,5  

(12 utentes) 

- - 4 

(4 utentes) 

7,5 

(8 utentes) 

PERCENTAGEM 95,8% - - 33,3% 62,5% 
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Ateliê de Jogos lúdicos 

Objetivos específicos 

- Estimular a memória e concentração; 

- Desenvolver o olfato e o paladar; 

- Desenvolver a criatividade; 

- Promover a sociabilidade; 

Descrição 

A criação deste ateliê com uma vertente mais lúdica surge com o objetivo de, não só ir ao 

encontro das necessidades dos utentes, mas introduzir também, através do jogo, momentos de 

lazer, descontração e socialização. Assim, algumas atividades realizadas têm um sentido apenas 

lúdico e outras lúdico-pedagógico. 

 O jogo da memória, manifestado por muitos como um dos favoritos, realizado no ateliê 

de trabalhos manuais e “jogado” neste ateliê é o exemplo da junção do lúdico ao pedagógico uma 

vez que as imagens do jogo eram relativas à temática da higiene pessoal que já tínhamos abordado 

no ateliê de educação e promoção para a saúde. Assim, conseguimos aliar num só jogo três 

ateliês. A atividade realizada sobre o olfato e paladar também foi uma das favoritas uma vez que 

foi bastante interativa, onde os utentes puderam provar e cheiras novos sabores e cheiros. Esta 

atividade testou também a questão da confiança uma vez que os utentes estavam de olhos 

vendados, aliando mais uma vez outro ateliê (relacionamento interpessoal).  

No decorrer deste ateliê foi-se notando uma certa “competição saudável” em que cada 

um ou cada grupo queria de facto ser o melhor e esforçavam-se para isso sem prejudicar os 

colegas.  

As atividades realizadas neste ateliê foram:  

 “Jogo da memória” 

 “Palavras cruzadas” 

 “Olfato e paladar” 

 “Jogo do STOP”  

 “Adivinhas” 

 “Provérbios”  

 “A forca” 
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Avaliação 

Quadro 8 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Jogos lúdicos – 1º Trimestre  

  

 Podemos ver através do Quadro 8 que, nas duas atividades realizadas neste ateliê no 

primeiro trimestre, a média de participantes foi de 12 utentes, ou seja, 100 %; 7 utentes (58,3%) 

revelaram estar muito satisfeitos com as atividades realizadas e 5 utentes (37,5%) satisfeitos. Um 

dos utentes demonstrou ter estado pouco satisfeito com a atividade das palavras cruzadas. 

 Questionamos ainda os utentes, numa questão de resposta aberta, de que modo é que 

as atividades realizadas neste ateliê contribuíram para o seu bem-estar. A maioria afirma que as 

atividades divertem e ajudam a passar melhor o tempo. Um dos utentes referiu o seguinte: 

“Ajudou-me a sentir mais aberta e alegre. Sinto-me à vontade.” E ainda “Sinto-me bem-disposto, 

distraído e não penso nas coisas más.” (Questão 1.d) do Anexo VII). 

Ateliê de Gestão doméstica e financeira 

Objetivos específicos 

- Explorar os conceitos de rendimento, despesa e poupança; 

- Incentivar a gestão racional e responsável do rendimento familiar; 

- Desenvolver estratégias de poupança familiar; 

 

 

 

 

 Avaliação 

Atividades Nº de 

participantes 

Nada 

satisfeito 

Pouco 

satisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

“Palavras cruzadas” 12 - 1 5 6 

“Olfato e paladar” 
 

12 - - 4 8 

MÉDIA DE 

PARTICIPANTES 

12  

(12 utentes) 

- - 4,5 

(5 utentes) 

7 

(7 

utentes) 

PERCENTAGEM 100% - - 37,5% 58,3% 
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Descrição 

Pensando na Comunidade de Inserção como uma resposta estruturada e temporária para 

a (re)construção de um projeto de vida, este ateliê acabou por ser um pilar para o desenvolvimento 

de estratégias de gestão doméstica familiar. O objetivo deste foi fornecer aos utentes um conjunto 

de estratégias (dicas) para gerirem de forma racional e responsável os seus rendimentos de forma 

a pensarem sempre num projeto de vida futuro. A mensagem que quisemos passar é que mesmo 

com poucos rendimentos, a gestão financeira deve ser feita de modo a evitar acumulação de 

dívidas e tendo em conta que podem surgir sempre imprevistos. Mesmo na dinâmica da 

Comunidade de Inserção há pequenas mudanças de comportamento que podem levar à poupança 

(de água, gás, eletricidade), evitando gastos supérfluos e desnecessários.  

A maioria dos utentes manifestou bastante interesse nesta temática e apesar de já terem 

bastante informação acerca desta questão, demonstraram sempre muito interesse e participaram 

nas atividades realizadas. A última atividade realizada neste ateliê, a “raspadinha premiada” 

pretendia sobretudo consolidar tudo o que tínhamos abordado no sentido de perceber se numa 

fase mais “folgada” em termos de rendimento, ou seja, se ganhassem uma grande quantia de 

dinheiro, como a usariam de forma a não caírem na “tentação” do consumismo abusivo e 

conseguirem fazer a gestão doméstica e financeira de forma responsável e pensando em tudo o 

que tínhamos abordado. Os utentes gostaram bastante desta atividade e conseguiram pensar de 

forma estratégica e consciente, apesar de haver sempre alguém que não resista à “tentação” do 

esbanjamento.  

As atividades realizadas neste ateliê foram:  

 “Rendimento, despesa e poupança”   

 “Como poupar? “  

 “Raspadinha premiada” 
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Avaliação 

Quadro 9 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Gestão doméstica e financeira– 1º Trimestre  

 

Em análise ao Quadro 9 verificamos que neste primeiro trimestre a média de participantes 

neste ateliê foi de 12 utentes, ou seja, 100% de participação, com uma média de 9 utentes muito 

satisfeitos com a atividade realizada (75%) e média de 3 utentes satisfeitos (25%).  

 Através da questão de resposta aberta sobre as aprendizagens realizadas neste ateliê, 

podemos verificar que a maioria dos utentes aprendeu coisas novas. Os utentes referiram 

principalmente que devem “Ter cuidado com os cartões.”, “É muito importante tentar gastar 

pouco e o que é essencial.”; “Poupar para um imprevisto.”. Apesar de a maioria ter aprendido 

coisas novas um dos utentes referiu que “Sobre este tema não aprendi nada de novo, já que a 

vida me ensinou muito e aprendi a ser poupado.” 

 Nesta fase de avaliação intermédia questionamos ainda os utentes acerca da importância 

e pertinência da nossa intervenção. As respostas dadas evidenciam que a nossa intervenção tem 

importância. Um dos utentes manifestou o seu agrado dizendo que “Esta intervenção com a Carina 

é para mim importante já que o tempo passa melhor e sempre se aprendem mais algumas coisas 

para o nosso dia a dia.” Para além de dizerem que aprenderam coisas novas, afirma ainda uma 

utente que (…) “de uma certa forma ensina-nos e alerta-nos sobre certos aspetos, aprendemos 

coisas novas e eu já aprendi a sorrir mais vezes.” Assim, verificamos que para além da questão 

de aquisição de competências profissionais, esta intervenção contribuiu para o desenvolvimento 

pessoal e social dos utentes (Questão 2) do Anexo VII). 

 Avaliação 

Atividades Nº de 

participantes 

Nada 

satisfeito 

Pouco 

satisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

Rendimento, despesa 

e poupança 
 

12 - - 3 9 

MÉDIA DE 

PARTICIPANTES 

12  

(12 utentes) 

- - 3 

(3 utentes) 

9 

(9 utentes) 

PERCENTAGEM 100% - - 25% 75% 
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b) Intervenção 2 

Nesta intervenção foi feito sobretudo um acompanhamento próximo dos quatro casos 

tendo em conta o diagnóstico feito que revelara falta de autonomia na gestão financeira, 

incumprimento na frequência das consultas e toma de medicação, constantes pedidos de apoio 

financeiro, falta de responsabilidade e incapacidade de autonomização e falta de motivação para 

a mudança.  

Caso A 

O acompanhamento feito a Josefa e Nicolau teve por objetivo saldar as dívidas contidas, 

promover a autonomização financeira e alertar para a importância da toma da terapêutica (no 

caso da Josefa). De outubro de 2015 a janeiro de 2016 Josefa e Nicolau foram acompanhados 

sobretudo na gestão doméstica e financeira. Com este acompanhamento conseguimos saldar 

todas as dívidas em atraso, exceto a dívida que tinham ao GAF.  Após isto, o casal autonomizou-

se. Josefa inscreveu-se num curso de RVCC (Reconhecimento, validação e certificação de 

competências) e em articulação com a enfermeira responsável pela psiquiatria no hospital de 

Viana do Castelo, percebemos que Josefa cumpre com a terapêutica. Nicolau foi convidado a 

trabalhar no serviço de lavagem de carros do GAF (WashGAF) com uma remuneração de 100€ 

por mês, dos quais 50€ foram para pagar a dívida que ainda tinham ao GAF. Assim, conseguiram 

saldar a divida, mas até março Nicolau continuou a trabalhar na lavagem de carros por 

necessidade do GAF e para treino de competências. 

Caso B 

Em relação a este segundo caso, apesar de se mostrarem bastante reticentes em relação 

à nossa intervenção, o objetivo era alertar para a toma da terapêutica (no caso da Clarice) e integrá-

la nas oficinas ocupacionais como forma de ir monitorizando a gravidez que, entretanto, surgiu. O 

objetivo último era a autonomização do casal. Em abril de 2016 Bernardo terminou a formação 

profissional de soldador e está até agora a trabalhar. Apesar de recusar a nossa ajuda, Clarice 

cumpriu com as consultas pré-natais, mas recusou sempre integrar as oficinas e os ateliês 

ocupacionais, alegando que Bernardo não a “autorizava”.  

Caso C 

O principal objetivo desta intervenção seria aproximar o utente dos serviços públicos de 

saúde e alertar para a importância da toma da terapêutica. Rodolfo numa primeira fase não aceitou 
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a doença (esquizofrenia) e faltou à primeira consulta marcada na Psiquiatria do hospital de Viana 

do Castelo. Após este episódio falamos com a assistente social que tem alguma relação com o 

utente para que, de forma informal o utente aceitasse ir à consulta, o que aconteceu no mês de 

março. Apesar de resistente, o utente aceitou também a ajuda e acompanhamento dos técnicos 

da Comunidade de Inserção para a consulta. O objetivo desta intervenção seria estabilizar a 

patologia psiquiátrica do utente, requerendo uma pensão de invalidez, uma vez que, por 

incumprimento deixou de receber o RSI e estava sem qualquer tipo de rendimento.  

Caso D 

Em relação a este caso, o principal objetivo seria ajudar o utente na gestão doméstica e 

financeira, ajudando-o a autonomizar-se e alertar para o cumprimento da terapêutica devido ao 

problema de alcoolismo. Eliseu frequentou um curso de arranjos florais e vive em união de facto 

com uma utente da Comunidade de Inserção. Até então tem cumprido com a terapêutica, mas 

tem lapsos ocasionais de consumos de álcool. Trabalhamos com o utente no sentido da prevenção 

da recaída, que acontece normalmente quando recebe o rendimento. Assim, oferecemos a nossa 

ajuda para gestão financeira.  

4.2. Evidenciação dos resultados obtidos 

A avaliação é um elemento importante em qualquer projeto. Desde a identificação das 

necessidades até à execução das atividades, a avaliação permite a constante melhoria do nosso 

trabalho. Segundo Serrano (2008), 

“(a) avaliação é um processo de reflexão que permite explicar e avaliar o resultado das acções 

realizadas. A avaliação permite-nos reconhecer os erros e os sucessos da nossa prática, a 

fim de corrigir aqueles no futuro. É uma perspectiva dinâmica que nos permite reconhecer 

os avanços, os retrocessos e os desvios no processo de consolidação e que nos situa na 

etapa em que nos encontramos com os seus reptos e tarefas, as suas luzes e as suas 

sombras” (p.81). 

Sendo uma perspetiva dinâmica, Boutinet (1990) ajuda-nos a entender que esta é uma prática 

que nos ajuda a tomar consciência daquilo que estamos a fazer e que serve de guia para o projeto, 

ao longo de toda a sua realização. Assim, o autor refere que a avaliação ajuda-nos a perceber a 

eficácia do projeto (relação entre os objetivos fixados e os resultados obtidos), a eficiência (relação 

entre os recursos mobilizados e resultados produzidos), a coerência (objetivos definidos e ações 

que daí resultaram) e a pertinência do projeto.  



 
 

63 
 

A nossa intervenção foi acompanhada por uma constante e sistemática avaliação, desde 

a avaliação diagnóstica, avaliação contínua e avaliação final. A primeira aconteceu no início do 

projeto e “implica o reconhecimento de que se realiza no próprio terreno onde se executa uma 

determinada acção, os sintomas ou sinais reais que nos põem em relevo uma situação 

problemática” (Serrano, 2008, p. 94). Deste modo, realizamos um inquérito por questionário 

(Anexo I) aos utentes da Intervenção 1, apurando necessidades, desejos e expetativas e também 

obtivemos informação de diagnóstico através de conversas informais e observação participante 

não só com os idosos, mas com os profissionais envolventes, nomeadamente os técnicos 

responsáveis pela Comunidade de Inserção que nos permitiram realizar também o diagnóstico da 

Intervenção 2.  

O segundo momento de avaliação (avaliação contínua ou do processo) aconteceu durante 

o desenvolvimento do projeto, na implementação das atividades, de forma a acompanharmos o 

caminho feito e os objetivos pretendidos. Neste momento avaliativo “tentamos estar 

permanentemente alerta e atentos ao desenvolvimento do projeto, a fim de tentar corrigir qualquer 

fracasso ou desajustamento no momento em que se produza” (Serrano, 2008, p. 95). Neste 

momento de avaliação intermédia, na Intervenção 1, foi realizado um novo inquérito por 

questionário (Anexo VI) que teve como objetivo avaliar o grau de satisfação dos utentes em relação 

às atividades realizadas em cada ateliê e o que poderíamos melhorar de forma a atingir os objetivos 

delineados. Na Intervenção 2, após conversas informais com os utentes de cada caso, foi feito um 

ponto de situação em conjunto com a acompanhante de estágio, de forma a reavaliarmos cada 

caso e percebermos que mudanças e ajustes deveríamos fazer na intervenção de forma a 

atingirmos os objetivos pretendidos.  

O último momento de avaliação aconteceu no fim da intervenção. Segundo Serrano 

(2008), com a avaliação final o que se pretende é perceber se os objetivos do projeto foram 

alcançados ou não, como e em que medida. Assim, devem ser averiguados todos os resultados e 

efeitos causados na população alvo do projeto. Para isso, na Intervenção 1 realizamos um inquérito 

por questionário de avaliação final (Anexo VIII) onde avaliamos o impacto da intervenção, as novas 

aprendizagens alcançadas e de que forma a nossa intervenção contribuiu para a melhoria da 

qualidade de vida dos utentes. Na Intervenção 2, a avaliação final foi feita através da observação 

participante e em conversas informais com os utentes e com a acompanhante de estágio na 

Instituição, onde confrontamos os objetivos iniciais com os resultados alcançados.  
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4.2.1 Resultados dos inquéritos por questionário de avaliação final aplicados na 

Intervenção 1 

O inquérito por questionário de avaliação final realizado aos utentes na Intervenção 1 teve 

por objetivo avaliar o grau de satisfação dos utentes em relação ao nosso projeto. É de notar que 

o número de utentes diminuiu em relação ao início da intervenção, visto que, sendo uma 

Comunidade de Inserção, os utentes vão-se autonomizando, realizam cursos ou formações, 

ausentando-se da Instituição. Assim, de seguida faremos uma descrição analítica de todas as 

questões realizadas no questionário de avaliação final. 

1. Gostou das atividades realizadas? 

N=9 

Categorização das respostas  Dados 

Não gostei 0 

Não gostei nem desgostei 0 

Gostei 1 

Gostei muito 8 

Número total de respostas 9 

Quadro 10– Resultado da Questão nº1 (Anexo IX) 

 Através do Quadro 4 podemos verificar que a maioria dos participantes (8) gostou muito 

das atividades realizadas no projeto, sendo que 1 gostou. Assim, concluímos que, do universo dos 

participantes (9), todos fazem um balanço positivo das atividades realizadas em cada ateliê. 

2. De que ateliê gostou mais? 

 N=9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11– Resultado da Questão nº2 (Anexo IX) 

  

Categorização das respostas  Dados 

Trabalhos manuais 2 

Relacionamento interpessoal 1 

Educação para a saúde 2 

Expressão musical 0 

Jogos lúdicos 1 

Gestão doméstica e financeira  3 

Número total de respostas 9 
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 Ao analisarmos o Quadro 5 percebemos que as opiniões se dividem, mas o ateliê que os 

utentes mais gostaram foi o Ateliê de gestão doméstica e financeira (3), sendo que, também 

gostaram do Ateliê de trabalhos manuais (2) e do Ateliê de educação e promoção para a saúde 

(2). Do universo dos inquiridos (9), o ateliê menos preferido foi o Ateliê de Expressão musical (0 

respostas). É de notar que, a maioria dos utentes, ao responder a esta questão, manifestou o seu 

agrado com todas as atividades realizadas em todos os ateliês, mas ainda assim expuseram as 

suas preferências que no fundo, vão de encontro às suas maiores necessidades.  

3. Gostou da forma como as atividades foram realizadas? 

N=9 

Categorização das respostas  Dados 

Não gostei 0 

Não gostei nem desgostei 0 

Gostei 1 

Gostei muito 8 

Número total de respostas 9 

Quadro 12– Resultado da Questão nº3 (Anexo IX) 

   

Em relação à forma como as atividades foram realizadas, o Quadro 6 mostra-nos que a grande 

maioria dos utentes gostou muito (8) e 1 gostou. Salientamos que as atividades foram dinamizadas 

de acordo com as necessidades dos utentes e adaptadas a cada contexto e a cada ateliê, assente 

numa lógica de aprendizagem mútua, com metodologia interativa e participativa.  

4. Acha que aprendeu coisas novas? 

N=9 

Categorização das respostas  Dados 

Sim 9 

Não 0 

Número total de respostas 9 

Quadro 13– Resultado da Questão nº4 (Anexo IX) 

 

Com número total de respostas (9), todos os inquiridos denotam que aprenderam coisas 

novas com a realização das atividades de cada ateliê neste projeto.  
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a) O que aprendeu em cada ateliê? 

N=9 

 

 

 

Ateliê de trabalhos manuais  

Respostas  Dados 

“Moldura porta retratos” 2 

“Espanta espíritos com mandalas” 4 

“Trabalhar com material reciclado” 4 

“Fazer jardim miniatura” 1 

Número total de respostas 11 

 

 

 

 

Ateliê de relacionamento 

interpessoal 

Respostas Dados 

“Relacionar-se com os outros” 4 

“Confiar “ 3 

“Comunicar” 1 

“Autoestima” 2 

“Respeitar a opinião dos outros” 1 

“Aceitar as diferenças” 1 

Número total de respostas 12 

 

 

 

Ateliê de educação e promoção 

para a saúde 

Respostas Dados 

“Alimentação equilibrada” 7 

“Direitos da mulher” 1 

“Assunto do cancro” 1 

“Mitos do alcoolismo” 2 

“Higiene pessoal” 1 

Número total de respostas 12 

 

 

 

Ateliê de expressão musical 

Respostas Dados 

“Música popular portuguesa” 6 

“Sons e instrumentos” 3 

Número total de respostas 9 
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Ateliê de jogos lúdicos 

Respostas Dados 

“Jogo da memória” 6 

“Apurei os meus sentidos” 5 

“Jogo da forca” 2 

“Jogo dos provérbios” 2 

“Adivinhas” 1 

Número total de respostas 16 

 

 

Ateliê de gestão doméstica e 

financeira 

Respostas Dados 

“Saber poupar” 8 

“Ter cuidado com o uso de cartões 
de crédito” 

3 

Número total de respostas 11 

Quadro 14– Resultado da Questão nº4.a) (Anexo IX) 

 

Em sequência da questão número 4 do inquérito por questionário (avaliação final), 

interrogamos os utentes acerca das aprendizagens concretas realizadas em cada ateliê. O Quadro 

8 representa de uma forma sucinta e visualmente prática o conteúdo dessas respostas. Deste 

modo, no ateliê de trabalhos manuais percebemos que, num total de 11 respostas, a maioria dos 

utentes aprendeu a realizar um “espanta espíritos com mandalas” (4) e a “trabalhar com material 

reciclado” (4), sendo que os restantes referiram também ter aprendido a realizar uma “moldura 

porta retratos” (2) e um “jardim miniatura” (1) com material reciclado.  

No que diz respeito ao ateliê de relacionamento interpessoal, os utentes caracterizaram 

as respostas sobretudo na aprendizagem do “relacionamento com os outros” (4 respostas), 

aumento de “confiança em si e nos outros” (3) e na sua “autoestima” (2), mencionando ainda 

um maior nível de “comunicação com o grupo” (1), “respeito pela opinião dos outros” (1) e 

“aceitação das diferenças” (1). Este foi o ateliê com o segundo maior número de respostas, fruto 

de uma maior incidência da nossa intervenção, devido ao teor dos objetivos específicos desta 

intervenção.  

As temáticas do ateliê de educação e promoção para a saúde foram delineadas tendo em 

conta a problemática base da intervenção e as necessidades do público-alvo. Assim, as respostas 

constatam que as aprendizagens mais significativas foram ao nível da “alimentação equilibrada 



 
 

68 
 

ao longo da vida” (7), ao conhecimento da roda dos alimentos, “mitos sobre o alcoolismo “(2). 

Sendo que, também apuramos aprendizagens em relação aos “direitos da mulher” (1), ao” 

assunto do cancro” (1) e à “higiene pessoal” (1).  

O ateliê de expressão musical foi o que obteve o número de respostas mais baixo pois foi 

dos ateliês em que realizamos um menor número de atividades, no entanto, é significativo o 

número de respostas que evidencia a aprendizagem da “música popular portuguesa” (6) e o 

reconhecimento de novos “sons e instrumentos musicais” (3).  

Com o maior número de respostas obtidas (16), o ateliê de jogos lúdicos ficou marcado 

pela construção e aprendizagem do “jogo da memória” (6), seguida do jogo que ajudou a “apurar 

os sentidos” através do gosto e paladar (5). Foram também mencionadas aprendizagens com o 

“jogo da forca” (2), “provérbios” (2) e “adivinhas” (1).  

Apresentamos por fim os resultados correspondentes ao ateliê de gestão doméstica e 

financeira que num total de 11 respostas, 8 evidenciaram aprendizagens ao nível da “poupança” 

e 3 no “cuidado a ter com o uso dos cartões de crédito”.  

5. Gostava de continuar a realizar este tipo de atividades? 

N=9 

 

 

 

 

Quadro 15– Resultado da Questão nº5 (Anexo IX) 

  

A resposta a esta questão, indicada através do Quadro 9, evidencia o grau de satisfação 

dos utentes em relação à nossa intervenção. Assim, os dados apresentam num total de 9 respostas 

que todos apontam o “sim” para demonstrar que os inquiridos gostariam de continuar a realizar 

este tipo de atividades na Instituição.  

 

 

Categorização das respostas  Dados 

Sim 9 

Não 0 

Número total de respostas 9 
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6. Acha que a realização destas atividades mudou alguma coisa na sua vida?  

N=9 

 

 

 

Quadro 16– Resultado da Questão nº6 (Anexo IX) 

 

Através da analise ao Quadro 10, percebemos que, no universo dos 9 inquiridos, 8 utentes 

acham que a realização destas atividades mudou alguma coisa na sua vida, enquanto apenas 1 

elemento acha que não. Este resultado evidencia o balanço da nossa atuação neste projeto e o 

impacto positivo da nossa intervenção através da realização das diversas atividades nos ateliês.  

a) Se sim, o quê? 

Em sequencia da questão 6, os utentes apontaram como grandes mudanças na sua vida 

o que facto de se sentirem mais comunicativos e maior facilidade de integração no grupo; as 

atividades ajudaram a esquecerem os problemas; aprenderam coisas novas e sentem-se mais 

felizes; sentem mais confiança em si e nos outros; têm mais objetivos, mais autoestima e mais 

responsabilidade; consideram que são mais poupados e agora riem-se mais.  

 

4.2.2. Resultados da avaliação final da Intervenção 2 

Caso A 

. Em junho de 2016 fizemos um contacto de monotorização no qual percebemos que o 

casal se encontra estável, sem dívidas e sem pedido apoios financeiros à Instituição. Josefa 

abandonou o curso de RVCC mas continua a cumprir com a terapêutica. Foi efetuada uma visita 

domiciliaria. A utente cumpre com as tarefas domésticas e a habitação estava arrumada e 

organizada. Ocupa o seu tempo com a lida da casa e a passear. O Sr. Nicolau está a trabalhar 

numa empresa de construção civil em Viana do Castelo.  

 

 

Categorização das respostas  Dados 

Sim 8 

Não 1 

Número total de respostas 9 
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Caso B 

Em maio de 2016 nasceu o filho do casal e aparentemente está tudo bem, tendo suporte 

financeiro da avó (mãe de Bernardo). Conseguiram autonomizaram-se e saíram da instituição. O 

casal tem cumprido com a toma da medicação e o Bernardo continua a trabalhar em Viana do 

Castelo como soldador. Continuam a passar na Instituição para visita e monotorização da situação.  

Caso C 

Na consulta de Psiquiatria no hospital de Viana do Castelo o utente foi medicado e até 

agora tem cumprido com a terapêutica. Continua a frequentar as oficinas ocupacionais da parte 

da tarde, mas não conseguimos requerer pensão por invalidez uma vez que o utente se encontra 

ainda muito desconfiado em relação à nossa intervenção devido à sua patologia (Esquizofrenia).  

Caso D 

Recentemente (junho 2016) o Sr. Eliseu arranjou emprego no estrangeiro, mas correu mal 

porque não eram as condições de trabalho que esperava e reintegrou na Comunidade de Inserção. 

Rejeitou a nossa ajuda para gestão doméstica e financeira. Entretanto partiu um pé, está em casa, 

acamado e recebe ajuda em relação à alimentação por parte da Comunidade de Inserção (a 

companheira leva-lhe a refeição a casa). Cumpre com a terapêutica e até agora está abstinente 

de álcool.  

4.2.3. Resultados da entrevista realizada à acompanhante de estágio na 

Instituição 

Para complementar a nossa avaliação final realizamos uma entrevista semiestruturada à 

acompanhante de estágio na Instituição (Anexo IX), de modo a percebermos a sua perceção em 

relação à nossa intervenção e ao impacto que teve na Instituição e no público alvo. Assim, de 

seguida apresentamos as respostas mais relevantes desta entrevista presentes também em anexo 

(Anexo X).  

1. Acha que as atividades desenvolvidas ao longo do projeto foram pertinentes e adequadas 

às necessidades do público alvo?  

A esta questão a inquirida respondeu “sem dúvida”. Refere ainda que as atividades 

realizadas foram bastante adequadas ao público alvo e que foram tidos em conta fatores como a 

heterogeneidade do grupo e as características especiais de cada utente. Seguindo sempre de perto 



 
 

71 
 

a preparação e desenvolvimento das atividades, a acompanhante de estágio refere que “o feed 

back dos utentes é muito bom e eles aderiram sempre muito bem a todas as atividades”. A reflexão 

que faz acerca deste facto é que esta adesão se deveu sobretudo ao conhecimento técnico da 

estagiária, “bem como à originalidade e inovação que a mesma foi introduzindo nas dinâmicas.” 

2. Considera que este projeto foi importante e contribuiu para o enriquecimento dos 

conhecimentos dos utentes?  

Em resposta a esta questão, a acompanhante de estágio respondeu afirmativamente, 

referindo que “foi percetível, na maioria dos casos uma melhor adesão à participação nas 

atividades implementadas no seu todo porque os ateliês propostos eram do interesse dos utentes 

(foi feito um bom diagnóstico)”. A inquirida menciona um maior domínio or parte dos utentes em 

relação a temáticas ligadas sobretudo com a saúde, gestão doméstica e também alguns jogos 

lúdicos. Ainda neste âmbito valoriza o esforço da estagiária em arranjar estratégias de inclusão 

para todos os utentes, mesmo os mais inibidos ou que tinham mais limitações cognitivas. A 

inquirida refere que “Lembro-me logo numa das primeiras intervenções que era para comentar 

um filme que tínhamos visto com os utentes e a estagiária reparou que eram sempre os mesmos 

a falar por isso pediu a cada utente que escrevesse num papel uma palavra acerca do filme e no 

final todos explicaram a palavra escolhida e assim todos participaram.” Por fim a esta questão, 

indica que são pormenores como este que fizeram a diferença na intervenção.  

3. Este projeto provocou alterações significativas nas histórias de vida dos utentes? Quais? 

A inquirida considera que esta questão não é fácil de responder por ser demasiado 

subjetiva quando se trata de falar de histórias de vida porque há coisas que não são percetíveis 

sobretudo pela instabilidade e debilidade do público alvo, mas refere que consegue ter a perceção 

da mais valia deste projeto para a Instituição e que isto se refletiu inevitavelmente no bem-estar 

dos utentes. A inquirida refere que “a maioria do nosso público alvo não possui qualquer tipo de 

retaguarda familiar e grande parte não adquiriu ou foi perdendo ao longo da vida as suas 

competências pessoais/sociais e profissionais, competências essas imprescindíveis para que os 

mesmos possam se autonomizar de forma consciente e responsável”. Diz-nos ainda que este 

projeto “pode não ter mudado significativamente as suas vidas, mas tenho a certeza que 

acrescentou algo muito positivo, mesmo em relação à melhoria das relações interpessoais, ao 

cumprimento das dinâmicas da Comunidade de Inserção e sobretudo ao projeto de vida que estão 
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a construir ou reconstruir”. Acrescenta ainda que tem a certeza que toda a bagagem que 

conseguiram com esta intervenção irá ajudá-los no futuro.  

4. Prevê que com este projeto haja alguma mudança na dinâmica da Comunidade de 

Inserção? 

A esta questão a acompanhante de estágio na Instituição respondeu afirmativamente, 

referindo que a Equipa da Comunidade de Inserção está a pensar dar continuidade ao projeto 

devido à pertinência do mesmo e das atividades propostas. Refere ainda que “a estagiária foi um 

elemento muito positivo não só para os utentes, mas também para a revitalização da Equipa 

técnica, quer pelas suas elevadas competências teórico-práticas quer pela sua formação pessoal”. 

Por fim, a inquirida refere que o nosso trabalho acabou por interferir em toda a dinâmica da 

Comunidade de Inserção e da própria Instituição, tendo sempre em vista a sua melhoria. 

4.3. Discussão dos resultados em articulação com os objetivos delineados e os 

referenciais teóricos mobilizados 

 Após a apresentação dos resultados obtidos, importa agora verificar se os objetivos 

delineados na fase inicial do projeto, foram ou não alcançados e de que forma. Para isso, 

apresentaremos para as duas intervenções os objetivos (gerais e específicos) em articulação com 

os referenciais teórico mobilizados.  

4.3.1. Intervenção 1 

O primeiro objetivo geral pretendia potenciar o auto e hétero conhecimento. Sendo uma 

comunidade de Inserção, onde há entradas, reentradas e saídas constantes, é natural que os 

elementos do grupo que se vai formando tenham dificuldade em conhecer os colegas, confiar uns 

nos outros e de algum modo sentirem-se parte de um grupo. Assim, a criação dos ateliês potenciou 

este conhecimento mútuo pois eram momentos em que o grupo estava junto e desenvolviam 

atividades em conjunto para que todos se sentissem integrados. Atividades como “Auxílio mútuo” 

e “O meu coração” contribuíram muito para a concretização deste objetivo. Um dos elementos 

considera que houve alterações a este nível: “Ajudou-me a integrar no grupo, a interagir com os 

outros e ganhei mais confiança.” (Questão 6.a) do inquérito 5, Anexo IX) e refere ainda que “Com 

estas atividades conheci melhor o grupo e aprendi a reagir às nossas diferenças.” (Questão 4.a) 

do inquérito 5, Anexo IX). Garcia (1998) quando nos apresenta as características inerentes à 

intervenção através da Animação sociocultural fala-nos precisamente na importância de possibilitar 

aos intervenientes a existência de espaços de igualdade e confiança onde se proporcionem 
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experiências de grupo em que os indivíduos, no diálogo com os outros se descubram a si próprios 

e partilhem vivências.  

 Assumindo a Comunidade de Inserção como um espaço de permanência temporária em 

que os utentes têm a oportunidade de (re)construir os seus projetos de vida, seria importante 

inculcar momentos de interação positiva de forma a facilitar a (re)integração social. Assim, surge 

o segundo objetivo geral da nossa intervenção que consistia em fomentar as relações interpessoais 

e a integração social. Sendo um grupo na sua maioria vítimas da Pobreza e exclusão social, este 

foi um dos objetivos que regeu sempre a nossa ação. Apesar de todos os ateliês terem contribuído 

para este facto, é de salientar que as atividades realizadas no ateliê de relacionamento interpessoal 

focaram mais esta necessidade sobretudo as atividades “As frases do Principezinho”, “Medo de 

desafios” e o conhecimento dos “10 mandamentos das relações humanas”. Segundo García & 

Sánchez (1997), as grandes finalidades da educação comunitária são: implicar toda a gente e 

fazer frente às necessidades conhecidas, da forma mais apropriada, com cooperação individual e 

grupal. Assim, seria importante que o grupo percebesse que é mais aquilo que os une do que o 

que os separa. Um dos utentes, na avaliação final referiu: “Sinto-me com mais auto estima e com 

mais vontade de continuar.” (Questão 4,a) do inquérito 4, Anexo IX) e referiu ainda “Tenho mais 

confiança em mim própria, mais objetivos e mais responsabilidade.” (Questão 6.a) do inquérito 4, 

Anexo IX). Esta última resposta evidencia a vontade da mudança e da integração na sociedade, 

agora com mais objetivos de vida e com mais responsabilidade.  

 Por fim, o último objetivo geral delineado pretendia desenvolver competências promotoras 

de integração profissional. Neste âmbito pensamos sobretudo na importância do desenvolvimento 

integral do ser humano, no desenvolvimento de competências a nível pessoal, cultural e social de 

forma a possibilitar a reintegração de novas aprendizagens capazes de gerar novos rumos. A 

própria Recomendação de Nairobi (1976) evidencia a importância de levar as pessoas a aprender 

a aprender, ou seja, trabalhar com elas no sentido de lhes dar competências e autonomia para 

que possam resolver os seus problemas e acompanhar as mudanças. Ao longo da intervenção os 

utentes evidenciaram várias aprendizagens revelando: “Sou mais comunicativa com as outras 

pessoas. Esqueci muitos problemas e ando mais alegre.” (Questão 6.a) do inquérito 1, Anexo IX). 

Revelaram ainda aprender “Roda dos alimentos, como saber nos alimentar ao longo do dia e da 

vida sem prejudicar a nossa saúde.” (Questão 4.a) do inquérito 4, Anexo IX) e outro utente refere 

ainda que aprendeu a “Saber governar e poupar para outras coisas imprevistas.” (Questão 4.a) 

do inquérito 3, Anexo IX).  
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 Percebemos assim que as atividades realizadas nos vários ateliês proporcionaram a 

interiorização de novas aprendizagens sobretudo ao nível das relações interpessoais, promoção 

da saúde e gestão doméstica e financeira, contribuindo assim para o aumento dos níveis de 

conhecimento geral e aumento da autonomia evidenciando o compromisso feito na finalidade do 

nosso projeto: a promoção da autonomia e desenvolvimento integral dos utentes, com vista à 

re(construção) de um projeto de vida.  

Os objetivos específicos delineados: valorizar vivências e experiências de vida e 

desenvolver a autoestima, foram valorizados ao longo de toda a intervenção. Desde a realização 

do diagnóstico de necessidades à implementação das atividades houve sempre espaço para a 

partilha e diálogo sobre as maiores necessidades do público alvo, protagonistas e agentes de 

mudança. Tendo em conta a conceção de Educação de Adultos como educação para o 

desenvolvimento (ao longo da vida), através da valorização das experiências e vivências dos utentes 

procuramos uma maior consciencialização das necessidades, desejos e projetos dos 

intervenientes que se empenham na tarefa comunitária com vista à emancipação e realização 

pessoal de forma a sentirem mudanças concretas no seu dia a dia. Constatamos que uma das 

maiores evidências do nosso projeto é o aumento dos níveis de auto estima, mencionado por 

vários utentes na avaliação final e por conversas informais com os utentes que revelaram um 

aumento da autoconfiança, a projeção de novos objetivos de vida e maiores níveis de felicidade. 

“rio-me mais e estou mais alegre e confiante” (Questão 6a), inquérito 8, Anexo IX).  

4.3.2. Intervenção 2 

Um dos objetivos gerais desta intervenção passava por potenciar o processo de 

autonomização. Tendo em conta que os casos aqui trabalhados estavam em fase de follow-up ou 

tinham como perspetiva futura a completa autonomização, este objetivo foi regendo toda a nossa 

ação nesta segunda intervenção. Um dos êxitos do desenvolvimento comunitário é precisamente 

a criação de autonomia e capacidade crítica nas pessoas, de forma a que estas se tornem 

participativas e cidadãs capazes de gerir a sua própria história e construir socialmente o seu futuro. 

Assim, verificamos que dos quatro casos acompanhados, em dois deles (Caso A e B) conseguimos 

a autonomização total e os dois restantes permanecem com apoio parcial da Instituição, mas já 

não estão totalmente dependentes desta.  

Por consequência ao primeiro objetivo, surge o segundo objetivo geral da intervenção 2: 

desenvolver competências ao nível pessoal, social e profissional. Para que a autonomia dos casos 
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acontecesse foi necessário desenvolver um conjunto de dinâmicas que visaram o desenvolvimento 

de competências. Este acompanhamento foi feito em alguns momentos, em simultâneo com a 

Intervenção 1, ou seja, estes elementos participaram em algumas atividades dos ateliês (por 

exemplo, “Presente de Natal”), mas a grosso modo foi feito um trabalho de acompanhamento 

pessoal através de conversas informais e acompanhamento a estruturas de serviços públicos. Este 

facto remete-nos para a concretização dos objetivos específicos que falaremos de seguida. 

Deste modo, o primeiro objetivo especifico delineado no início da nossa intervenção foi 

apoiar a gestão doméstica e financeira. Para isso, foi feito um primeiro levantamento das 

necessidades reais (rendimentos, dívidas, poupanças) para que pudéssemos delinear uma 

estratégia de ação. Com este acompanhamento sistemático e concreto conseguimos saldar as 

dívidas que impediam o Caso A de delinear novos objetivos de vida e fomos alertando os restantes 

casos para eventuais gastos desnecessários que pudessem acabar também em dívidas.  

Quanto ao segundo objetivo específico, melhorar hábitos de higiene este foi trabalhado 

através de uma sessão de educação e promoção para a saúde em que falamos em hábitos de 

higiene pessoal e ao longo do acompanhamento fomos percebendo que, principalmente as 

mulheres começaram a interessar-se mais pela sua imagem e higiene geral, alertando os próprios 

colegas quando algo não lhes parecia bem. O nosso trabalho foi de mediar algumas conversas, 

evitando comentários desagradáveis acerca desta temática, mas incentivando sempre a mudança.  

O terceiro objetivo especifico pretendia incentivar para o cumprimento da terapêutica. 

Uma vez que os utentes dos casos acompanhados tinham várias doenças e problemas associados, 

alcançar este objetivo permitiu criar alguma estabilidade nos intervenientes que sem a medicação 

ficavam totalmente descompensados. A acompanhante de estágio na instituição realça este 

acompanhamento referindo que “O acompanhamento de proximidade, permitiu, em alguns casos, 

colmatar as necessidades emergentes bem como capacitar os utentes para o cumprimento das 

suas responsabilidades. Noutros, foi de extrema importância a sensibilização para a importância 

do cumprimento da terapêutica, sendo já percetível num dos casos melhorias significativas na 

qualidade de vida da utente” (Anexo XI) Assim, através da articulação com técnicos da ação 

médica, centros de saúde e hospital fomos percebendo que os utentes têm cumprido com a 

terapêutica medicamentosa, aumentando assim a qualidade de vida dos mesmos.  

O último objetivo específico traçado, mas não menos importante foi desenvolver a 

autoestima. Ao longo da intervenção fomos percebendo que o discurso dos utentes foi passando 
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do “não consigo” para “vou tentar” e isso refletiu-se nos resultados obtidos através da nossa 

intervenção que desde cedo incentivou a autoconfiança, autoconhecimento e autoestima. Terem 

consciência dos próprios problemas e estarem dispostos a aceitar alguma ajuda para os conseguir 

resolver demonstra vontade de mudar e reconstruir os seus projetos de vida que, por algum motivo 

foram interrompidos.  
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CAPÍTULO V 

Considerações finais 

 

O capítulo V apresenta as considerações finais do projeto, nomeadamente a análise crítica 

dos resultados e das implicações do projeto e a evidenciação do impacto do estágio a nível pessoal, 

institucional e de conhecimento na área de especialização.  

5.1. Análise crítica dos resultados e das implicações 

 

É pelo exercício de viver e conviver que se educa e se é educado e é pena que isto seja 

algo que tendemos a esquecer - a educação não é efetuada apenas dentro da escola, mas ao 

longo de toda a nossa vida, em variadíssimos contextos. Assim, partindo de um diagnóstico com 

necessidades muito concretas e com um público-alvo muito particular, delineamos uma estratégia 

de ação que proporcionou uma intervenção real ao nível da Educação de Adultos e intervenção 

comunitária.  

Constatamos que a temática da Pobreza e exclusão social é cada vez mais uma 

problemática global que afeta milhares de pessoas e que está muito ligada à educação e sobretudo 

à educação para o desenvolvimento. Inseridos numa Instituição Particular de Solidariedade Social, 

com ênfase no apoio à família, os utentes da Comunidade de Inserção, com carência económica 

e/ou problemas com substâncias psicoativas, chegam a esta Instituição com esperança de 

poderem construir ou reconstruir os seus projetos de vida que por algum motivo foram 

interrompidos, melhorando o seu dia a dia e alcançando a autonomização. Foi este o mote para a 

nossa intervenção, ser a “cana” que ajude a “pescar”.  

Depois de conhecer bem o público-alvo, construirmos relação e alcançarmos a sua 

confiança, a intervenção foi sendo construída com base nos objetivos que definimos e nas 

principais dificuldades a colmatar, preparando sempre as dinâmicas da intervenção em conjunto 

com a equipa técnica da Comunidade de Inserção e participando em todas as atividades, mesmo 

as que não faziam parte do nosso projeto, avaliando o processo e redefinindo a intervenção. Assim, 

através de uma estratégia de ação dividida em duas intervenções e apoiados na Animação 

sociocultural, proporcionamos ao nosso público alvo um conjunto de aprendizagens e um 

acompanhamento próximo no âmbito das relações interpessoais, trabalhos manuais, educação 

para a saúde, jogos lúdicos, expressão musical e gestão doméstica e financeira, entre outras, que 
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os ajudou a desenvolver pessoal, cultural e socialmente de forma a obterem ferramentas para 

melhor enfrentarem o futuro e melhorarem a qualidade das suas vidas. É esta a magia da 

Educação de Adultos e da intervenção com a comunidade – a consciencialização dos 

intervenientes acerca dos próprios problemas e a sede de mudança que os leva a alcançar as 

próprias conquistas.  

Trabalhar com pessoas é uma tarefa realmente muito complexa, mas muitas vezes, muito 

compensadora. Num mundo cheio de “coisas”, onde fica o lugar do Homem, como ser integral, 

inserido numa sociedade, com determinadas regras e valores? Como educar uma sociedade para 

a cidadania e solidariedade, capaz de construir certezas e contribuir para o desenvolvimento de 

um mundo mais justo, mais humano e mais solidário? É necessário acreditarmos no poder da 

educação e aprendermos a lutar realmente por uma educação para o desenvolvimento e nenhum 

educador será suficientemente bom, enquanto não assumir o lugar do Outro; enquanto não adotar 

a realidade como nova e perceber que as necessidades vão mudando e nós devemos acompanhar 

essa mudança, com maturidade e responsabilidade; é necessário que nos desenvolvamos, que 

nos envolvamos e criemos caminhos para mais e melhor educação, melhor mudança, e quem 

sabe, melhores currículos de vida. Assim, fazemos caminho e assim se faz educação! 

5.2. Evidenciação do impacto do estágio a nível pessoal, institucional e de 

conhecimento na área de especialização. 

Sendo uma apaixonada por histórias de vida e pelo contacto com as pessoas, penso que 

nenhuma aprendizagem será tão grande quanto a da vivência e troca de experiências realizada 

com os utentes e a relação criada com toda a equipa técnica da Comunidade de Inserção e com 

os vários profissionais que me fez querer estar na Instituição sete horas por dia, cinco dias por 

semana. A realização deste projeto ao nível do estágio curricular permitiu sobretudo aprender 

aprendendo e (con)vivendo. O empenho no trabalho realizado permitiu desenvolver e aprender 

novas competências a nível pessoal, de organização, comunicação, competências profissionais e 

sociais que facilitarão com certeza o futuro profissional e pessoal. 

 O contacto com este público-alvo, carente (económica e emocionalmente) permitiu olhar 

a vida de outro modo, valorizar o que tenho e repensar muitas das ações que tinha, 

nomeadamente com os sem abrigo e populações com problemáticas ligadas à toxicodependência.  

A realização deste estágio permitiu a realização de algumas dinâmicas de grupo com os 

formandos da DESPERTAR, uma entidade formadora de Viana do Castelo e ainda a conquista de 
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um primeiro trabalho, como Educóloga no Projeto Adições, na Equipa de Rua da Instituição. Apesar 

de ter sido pouco tempo, por substituição de uma técnica que ficou de baixa, encarei-o como voto 

de confiança e reconhecimento do trabalho realizado no âmbito do estágio profissional e sobretudo 

como mais uma oportunidade de aprendizagem e formação profissional. Saliento ainda, que a 

Instituição concorreu à medida estágio profissional, promovida pelo IEFP, a qual já foi aprovada, 

espero entrevista para dar continuidade ao trabalho realizado na Comunidade de Inserção. Assim, 

teremos oportunidade de dar continuidade ao trabalho realizado no estágio curricular e sobretudo 

ganhar alento para um futuro profissional no âmbito da Educação de Adultos e intervenção 

comunitária, que vai conquistando o seu espaço na sociedade.  

Quanto ao impacto a nível Institucional, consideramos que esta intervenção mudou um 

pouco a dinâmica da mesma, pensando mais em emancipação e menos em assistencialismo, 

dando um novo alento não só aos utentes, mas aos próprios profissionais, muitas vezes saturados 

da intervenção. Consideramos também que o facto de quererem dar continuidade a este projeto 

através do estágio profissional, é sinal que valorizam as conquistas alcançadas e pretendem 

melhorar a intervenção feita junto da população.  

Ao nível do conhecimento na área de especialização, é notório que esta é a melhor maneira 

de culminar o segundo ciclo de estudos deste curso, mas é sobretudo a melhor maneira de dar 

continuidade ao processo iniciado na Licenciatura de Educação e que termina agora. Por toda a 

construção de aprendizagens que fomos realizando ao longo das várias unidades curriculares, 

entendemos agora que toda a prática tem uma teoria subjacente e no nosso caso a linguagem da 

Educação de Adultos e Intervenção Comunitária parece estar de tal forma apreendida que já a 

temos como nossa. O estágio curricular, para além das aprendizagens em termos de 

conhecimentos científicos, das teorias, metodologias, autores e crenças, vem mexer com toda a 

nossa estrutura interior, enquanto pessoas e cidadãos que se querem afirmar na sociedade. No 

contacto com a realidade vemos como a nossa ação é importante e faz a diferença, por mais 

pequena que seja. E como é bom ver que todo este percurso deu frutos…  

Ao iniciar a minha Licenciatura em Educação, numa terceira fase de candidaturas, sem 

qualquer esperança no curso e no que poderia fazer com ele, não imaginaria que tudo teria um 

final feliz. Hoje percebo que estou onde quero estar e todo este percurso vem complementar os 

meus projetos de vida ao nível do voluntariado internacional, da solidariedade e da procura pela 

melhoria das condições de vida de cada individuo em particular e da comunidade em geral. 
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Cada vez mais me apercebo que o sucesso de cada intervenção ou missão depende de 

vários fatores, mas no fundo tudo gira em torno do público-alvo com quem trabalhamos. Não 

adianta realizarmos grandes projetos se eles não estiverem de acordo com as reais necessidades 

da comunidade. A nossa função, entre tantas outras, deve ser sobretudo possibilitar a realização 

de um conjunto de tarefas ou atividade que provoquem mudança e que emancipem os sujeitos.  

Por fim, considero que este Mestrado, em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

e todo o percurso académico em geral, mudou a minha vida e mudou sobretudo a maneira como 

via a educação. Com a formação académica recebida e com as aprendizagens e competências 

construídas, hoje entendo o que muitas vezes se dizia acerca do nosso curso, que é um curso 

“banda larga” e que o espaço da nossa atuação é o mundo. De facto, hoje sinto que o podemos 

mudar e estou pronta a abraçar o desafio!   
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ANEXO I 
(Questionário de Avaliação Diagnóstica) 
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 QUESTIONÁRIO 

 

No âmbito do 2º ano de Mestrado em Educação, na área de especialização em Educação 

de Adultos e Intervenção Comunitária, na Universidade do Minho realizamos este inquérito por 

questionário de modo a recolher mais informações sobre este público-alvo. Solicitamos que 

responda com a maior sinceridade. O anonimato e confidencialidade são assegurados e os dados 

serão utilizados apenas para uso na investigação. 

 

Dados sociodemográficos  

 

Sexo:  Masculino            Feminino      

Idade: ___ anos 

Estado civil ______________________________________________________________ 

Situação profissional anterior _________________________________________________ 

Habilitações literárias ______________________________________________________ 

Há quanto tempo está na Comunidade de Inserção? ________________________________ 

 

Estadia dos utentes  

(Assinale com um x) 

 Concord
o 
 

Não 
concordo 

 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

 

Existe uma boa relação entre os 
utentes. 
 

   

Existe uma boa relação entre os 
utentes e os profissionais. 
 

   

Sinto que nesta Comunidade 
sou ajudado/a e que se 
preocupam comigo. 
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Atividades (Assinale com um x) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gosto das atividades que são 
feitas. 

   

Sinto que as atividades vão de 
encontro aos meus interesses.  
 

   

Aprendo coisas novas. 
 

   

Sinto que as atividades são 
muito repetidas.  
 

   

Estou satisfeito/a com o tempo 
que passo aqui. 

   

 Gosto 
muito 

Gosto 
 

Não 
gosto 

 

Não gosto 
nem desgosto 

Trabalhos manuais 
 

    

Comemorar datas festivas 
(Natal, Páscoa, Dia da mãe, 
do pai, etc.) 

    

Desporto 
 

    

Música 
 

    

Informática 
 

    

Leitura 
 

    

Jardinagem 
 

    

Poesia 
 

    

Escrita  
 

    

Visualização de filmes 
 

    

Adivinhas, Anedotas e 
Provérbios 
 

    

Jogos - Cartas, dominó, 
damas  
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Na realização das atividades, quais são as suas maiores dificuldades? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

 

 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO   
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ANEXO II 
(Exemplos de plano mensal das atividades) 
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JANEIRO 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 

    1 2 3 

4 
 
 

Gestão de casos  

5 
Filme “Doidos à 

Solta”. 
Gestão 

doméstica e 
financeira com 

caso A. 

6 
 

Ateliê de 
trabalhos 
manuais 

 

7 
Ateliê de 

relacionamento 
interpessoal 

 

8 
 
Gestão doméstica 
e financeira com 

caso A 

9 10 

11 
Gestão de casos 
Preparação de 

atividades  

12 
Filme “Guia para 

um final feliz” 
 

13 
Ateliê de 
trabalhos 
manuais 

 

14 
Ateliê de 

promoção para a 
saúde 

15 16 17 

18 
 

Preparação de 
atividades 

19 
Filme “Diário da 
nossa Paixão” 

20  
Ateliê de jogos 

lúdicos 

21 
Ateliê de 

relacionamento 
interpessoal 

 

22 
 

Preparação de 
atividades 

23 24 

25 
 

Gestão de casos 

26 
 

Filme “28 Dias” 

27 
Ateliê de 

expressão 
musical 

28 
Ateliê de 

promoção para a 
saúde 
PDC 

29 30 31 
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ABRIL 2016 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 

    1 2 3 

4 
 
 

Gestão de casos  

5 
Filme  

“Há sempre 
um amanhã” 

6 
 

Ateliê de jogos 
lúdicos 

 

7 
Ateliê de 

relacionamento 
interpessoal 

PDC 

8 
 

 

9 10 

11 
Preparação de 

atividades  

12 
 
 

13 
Ateliê de 
trabalhos 
manuais 

 

14 
Ateliê de gestão 

doméstica e 
financeira 

 

15 
Preparação de 

atividades 

16 17 

18 
 

Formação 

19 
Filme  

“Falsas 
aparências” 

20  
Ateliê de 

relacionamento 
interpessoal 

 

21 
 

Ateliê de jogos 
lúdicos 

 

22 
 

Preparação de 
atividades 

23 24 

25 
 

26 
 

27 
 
 

28 
Ateliê de jogos 

lúdicos 
PDC 

29 
Filme 

“Vidas e crédito” 

30 31 
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ANEXO III 
(Exemplo da atividades realizadas)
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ATIVIDADE 3: Ateliê de relacionamento interpessoal -“O meu coração” 

3 de dezembro de 2015 

Duração: 1h 

 

Objetivos 

- Aumentar o auto e hétero conhecimento; 

- Partilhar emoções e sentimentos; 

 

Recursos 

Humanos: Estagiária e 11 utentes da Comunidade de Inserção. 

Materiais: canetas e folhas de papel A4. 

 

Descrição 

Numa folha de papel A4, os utentes são convidados a desenhar um coração e dividi-lo em 

quatro partes. Em cada uma das partes os utentes vão expressar um momento de alegria, tristeza, 

medo e raiva. No final, de uma forma livre cada um partilha o que escreveu e reflete-se um pouco 

acerca das emoções básicas.  

 

Avaliação 

Notou-se que alguns utentes sentiram bastante dificuldade em partilhar algumas das suas 

emoções, uma vez que a maior parte tem histórias de vida muito complicadas. Apesar disso criou-

se um bom momento de partilha e conhecimento de grupo. 
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ATIVIDADE 8: Ateliê de trabalhos manuais -O jogo da memória (conclusão) 

20 de janeiro de 2016 

Duração: 2h30 

 

Objetivos 

- Estimular a memória; 

- Desenvolver e estimular o raciocínio; 

- Desenvolver a capacidade de concentração e observação; 

 

Recursos 

Humanos: Estagiária e 12 utentes da Comunidade de Inserção. 

Materiais: cola, folhas de papel com as imagens, palavras e números do jogo, cartões de jogo da 

memória. 

 

Descrição 

Depois de terem recortado os cartões na sessão passada e terem decorado com pano, 

cortamos e colamos as folhas de papel com as imagens, palavras e números do jogo. Colocamos 

também uma borda com tecido vermelho a toda a volta de cada peça.  

 

Avaliação 

A atividade correu bastante bem e todos estavam entusiasmados com o resultado final da 

atividade.  
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ATIVIDADE 12: Ateliê de trabalhos manuais – “Espanta espíritos com Mandalas” 

3 de fevereiro de 2016 

Duração: 2h30 

 

Objetivos 

- Fomentar o trabalho em equipa; 

- Reaproveitar o trabalho feito com as mandalas; 

 

Recursos 

Humanos: Estagiária e 12 utentes da Comunidade de Inserção. 

Materiais: Mandalas, lápis de cor, tesoura, cola, cartão, fio. 

 

Descrição 

Aproveitando as mandalas que os utentes já tinham pintado, recortamos as mandalas e 

colamos em cartão (uma de cada lado). Depois de coladas arranjamos um fio para pendurar a 

mandala e cada um decorou ao seu gosto.  

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Os utentes cooperaram bastante bem na atividade, no entanto todos se sentem inseguros 

em relação ao seu trabalho. Sentem que tem que fazer as coisas para me agradar e não para eles 

e é este sentimento que tento combater em todas as atividades realizadas. O resultado da atividade 

foi bastante positivo, mas ficaram algumas mandalas por acabar.  
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ATIVIDADE 20: Ateliê de jogos lúdicos – Olfato e paladar 

9 de março de 2016 

Duração: 2h30 

 

Objetivos 

- Desenvolver o olfato e o paladar; 

 - Estimular a capacidade intelectual; 

 

Recursos 

Humanos: Estagiária e 11 utentes da Comunidade de Inserção. 

Materiais: Frascos de plástico, canetas, papel, ingredientes. 

 

Descrição 

Os utentes, à vez foram convidados a detetar um conjunto de seis cheiros e seis sabores. De olhos 

vendados, numa primeira fase tinham que degustar os seis sabores e depois escrever num papel 

os sabores que conseguiram identificar. O mesmo fizemos para detetar os cheiros. No final, 

ganhou o utente que conseguiu adivinhar um maior número de ingredientes.  

Paladar                Olfato 

- bolacha maria; - cominhos; 

- café em pó;                                           - pimenta; 

- cereais;  - raspa de limão; 

- cacau em pó;  - alho; 

- açúcar;  - chá; 

- sal;  - orégãos  
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Avaliação 

Os utentes gostaram bastante da atividade e demostraram até interesse em voltar a repetir 

atividades deste género. Envolveram-se e divertiram-se, observando atentamente cada colega. 
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ATIVIDADE 21: Ateliê de gestão doméstica e financeira - Rendimento, despesa e 

poupança 

10 de março de 2016 

Duração: 1h 

 

Objetivos 

- Explorar os conceitos de rendimento, despesa e poupança; 

- Incentivar a gestão racional e responsável do rendimento familiar; 

 

Recursos 

Humanos: Estagiária e 11 utentes da Comunidade de Inserção. 

Materiais: Computador portátil e projetor. 

 

Descrição 

 Apoiados numa apresentação Power Point foram apresentados e dialogados com os 

utentes os conceitos de gestão doméstica, rendimentos, despesas e poupanças.  

Avaliação 

           Apesar de todos já terem conhecimento destes conceitos, ainda apresentam algumas 

dificuldades em detetar prioridades no que toca à gestão dos rendimentos e a maioria diz não 

conseguir poupar devido ao baixo valor dos rendimentos que obtêm.  
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ATIVIDADE 23: Ateliê de educação para a saúde – Alimentação saudável ao longo da vida 

30 de março de 2016 

Duração: 2h30 

 

Objetivos 

- Explorar a roda dos alimentos; 

- Refletir sobre as regras para uma alimentação saudável; 

 

Recursos 

Humanos: Estagiária e 11 utentes da Comunidade de Inserção. 

Materiais: folhas, canetas, roda dos alimentos, computador, projetor. 

 

Descrição 

Para iniciar a atividade, foi pedido a cada participante que desenhasse a roda dos 

alimentos. Depois de cada um ter mostrado a sua, dialogamos um pouco e apresentamos a 

“verdadeira” roda dos alimentos com as respetivas legendas e porções recomendadas. Após isto 

apresentamos um Power Point com as 15 regras da alimentação saudável e um vídeo: 

«Alimentação Saudável...Comer bem ao longo da vida».  

 

Avaliação 

No geral verificamos que a maioria dos utentes sabia da 

existência da roda dos alimentos embora nenhum deles a 

conhecesse na totalidade. Os utentes mostraram-se 

bastante recetivos à informação dada sobre alimentação 

saudável embora admitam que seja difícil mudar os hábitos que 

têm.  

 

 

 

 



 
 

104 
 

ATIVIDADE 24: Ateliê de expressão musical – Música popular portuguesa 

31 de março de 2016 

Duração: 1h30 

 

Objetivos 

- Favorecer a socialização; 

- Recordar a música popular portuguesa; 

 

Recursos 

Humanos: Estagiária e 11 utentes da Comunidade de Inserção. 

Materiais: tiras de papel com partes das letras 

 

Descrição 

A cada participante é atribuído uma parte da letra de uma musica popular que terão que 

juntar com as outras partes de modo a que construam a letra da musica na totalidade. As musicas 

utilizaram foram: “Alecrim dourado”, “Machadinha”, “Ó Rosa arredonda a saia”, “Oliveira da 

serra” e “Menina estás à janela”. 

 

Avaliação  

           Os utentes gostaram de relembrar as 

músicas populares e manifestaram-se alegres, 

cantando todas as músicas que iam 

construindo. Foi um bom momento musical e 

de socialização.  
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ATIVIDADE 25: Ateliê de jogos lúdicos – Jogo do STOP, adivinhas e Provérbios 

6 de abril de 2016 

Duração: 2h30 

 

Objetivos 

- Estimular e reavivar a memória e inteligência; 

 

Recursos 

Humanos: Estagiária e 12 utentes da Comunidade de Inserção. 

Materiais: papel, canetas. 

 

Descrição 

Para o jogo do STOP foram escolhidos os seguintes temas: nomes, animais, objetos, 

frutos, países frutos e cores. Depois de termos definidos os temas, sorteamos uma letra entre os 

jogadores e inicia-se uma rodada. Todos devem responder cada tema com a letra sorteada no 

início da resposta. Aquele que responder todos os temas primeiro diz "Stop!", fazendo com que 

todos os outros jogadores parem de responder no exato momento. A validade da resposta para 

cada tema é conferida, atribuindo-se 0 pontos para uma resposta inválida, 5 para uma resposta 

válida repetida, 10 para uma resposta válida única e 30 pontos se apenas um grupo responder de 

forma válida. O processo é repetido até se decidir terminar o jogo.  

As adivinhas foram escolhidas pela estagiária e distribuídas pelos grupos que tinham que 

fazer corresponder o número da adivinha a uma possível resposta. Após todos os grupos terem 

respondido, mostramos a solução. Após esta atividade, foi distribuída pelos grupos uma folha com 

provérbios incompletos que os utentes deveriam preencher.  
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Avaliação 

Os utentes mostraram-se bastante interessados e participativos nas atividades, revelando 

um espirito de competição muito saudável entre os grupos. Apesar de se notar algumas 

dificuldades cognitivas em alguns participantes, o facto de ser um trabalho em grupo colmatou 

essa lacuna.  
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A Comunidade de Inserção, 

é uma casa cheia de amor 

Ela não me sai do coração 

Há pessoas aqui com muita dor. 

 

Escrevo isto com palavras nunca ditas 

Tenho recordações tristes do passado 

Coisas alegres e benditas 

E algumas que fico pasmado. 

 

Passei fome, passei sede 

Passei momentos tristes e alegres 

Esqueci-me do meu ser 

Encontrei gente que muito mal me quer. 

 

Hoje quero tudo esquecer 

E olhar sempre em frente 

Para alcançar novas metas que se possam ver 

Viver a minha vida como muita gente. 

 

Se não o conseguir vou embora 

Com o olhar perdido no horizonte 

Olhando sempre em frente 

E não para o dia de ontem 

 

Anónimo 

(poema realizado no âmbito do ateliê de expressão musical) 
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Atravessei o Atlântico para fugir da dor 

Encontrei esta Comunidade que me encheu de amor 

Conheci muita gente de várias gerações 

E logo vi que partilhávamos as mesmas recordações. 

 

Por aqui estou já há muito tempo 

Mas o que vivi e vivo não merece o meu lamento 

Gosto muito de aqui estar 

Sinto que este é o meu lugar. 

 

Mesmo estando só não estou na solidão 

Porque aqui encontrei gente com muito bom coração. 

Pessoas do bem que me conseguiram ajudar, 

E assim contribuíram para o meu bem-estar.  

 

 

 

 

 

 

Anónimo 

(poema realizado no âmbito do ateliê de expressão musical) 
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ANEXO IV 
(Exemplo do quadro para gestão de orçamento – 

Intervenção 2) 
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GESTÃO DE ORÇAMENTO  

2015/2016 

Receitas 

 

                                                                              Valor das despesas (€) 

Habitação 

 

Renda 

 

Câmara (Dívida SMSBVC) 

 

Água 

Restabelecimento da água 

 

 

Eletricidade 

 
 
 
 

Saúde 

Farmácia 

 

 
 

 

Alimentação 

 

 
 

 

Outros 

 

TOTAL DE DESPESAS 

 

EM CAIXA 
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ANEXO V 
(Cronograma) 
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115 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES/ FASES DE INTERVENÇÃO 

  
Atividades 

2015 2016 

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 
 
 
 
 
 

1ª Fase 
Inserção e 

sensibilização 

Reunião com a Diretora  

Técnica da Comunidade de 

Inserção. 

         

Reunião com a acompanhante 

de estágio. 

         

Conversas informais.          

Observação participante.          

Implementação do inquérito 
por questionário aos utentes. 

         

Pesquisa e análise documental.          

Revisão de literatura.           

 
 
 
 
 
 

2ª Fase 
Implementação 

Ateliê de gestão doméstica e 
financeira. 

         

Ateliê de relacionamento 

Interpessoal. 

         

Ateliê de promoção para a 

saúde. 

         

Ateliê de expressão musical.          

Ateliê de trabalhos manuais.          

Ateliê de jogos lúdicos.          

Conversas informais.          
Observação participante.          
Revisão de literatura           
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Notas de campo           
 

 
3ª Fase 

Avaliação 

Inquérito por questionário.          

.Entrevista          

Conversas informais          

Observação participante.          

Revisão da literatura.          
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ANEXO VI 
(Questionário de Avaliação Intermédia)
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 QUESTIONÁRIO 

 

Realizamos este inquérito por questionário com o objetivo de avaliar o grau de satisfação 

dos utentes em relação às atividades realizadas até ao momento. Solicitamos que responda com 

a maior sinceridade. O anonimato e confidencialidade são assegurados e os dados serão utilizados 

apenas para a investigação. 

 

1. Qual o seu grau de satisfação em relação às atividades realizadas?  
 
 
 

ATELIÊ RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
 
 

 
 
 

  
Nada satisfeito 

 

 
Pouco satisfeito 

 
Satisfeito 

 
Muito satisfeito 

“Eco do nome”     

“Autorretrato” 
 

    

“O meu coração” 
 

    

“Presente de Natal” 
 

    

As Frases do 
“Principezinho” 

 

    

“Imitar o dono do nome” 
 

    

“Salada de fruta” 

 

    

“Tiro pela culatra” 

 

    

“Quem sou eu?” 
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a) Desde o inicio da realização destas atividades, acha que as relações interpessoais 

melhoraram? 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
 

ATELIÊ DE TRABALHOS MANUAIS 
 

 
 

b) As atividades realizadas foram variadas e interessantes? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

 
 
 

ATELIÊ DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO PARA A SAÚDE 

 
 

  
Nada satisfeito 

 

 
Pouco satisfeito 

 
Satisfeito 

 
Muito satisfeito 

 “Jogo da memória” 
 

    

“Espanta espíritos com 
Mandalas” 

 

    

“Sentimentos em tela” 
 

    

  
Nada satisfeito 

 

 
Pouco satisfeito 

 
Satisfeito 

 
Muito satisfeito 

Higiene Pessoal 
 

    

Alcoolismo 
 

    

O Cancro 
 

    

A mulher 
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c) O que aprendeu neste ateliê? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
ATELIÊ DE EXPRESSÃO MUSICAL 

 

 
 
 

ATELIÊ DE JOGOS LÚDICOS 
 

 
 
 

d) De que modo é que as atividades realizadas nos ateliês de expressão musical e jogos 

lúdicos contribuíram para o seu bem-estar? 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ . 

 

 

 

  
Nada satisfeito 

 

 
Pouco satisfeito 

 
Satisfeito 

 
Muito satisfeito 

 
“O que me faz sentir” 

 

    

“Instrumentos 
imaginários" 

 

    

  
Nada satisfeito 

 

 
Pouco satisfeito 

 
Satisfeito 

 
Muito satisfeito 

Palavras cruzadas 
 

    

Olfato e paladar 
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ATELIÊ DE GESTÃO DOMÉSTICA E FINANCEIRA 
 

 
e) Considera que aprendeu coisas novas? O quê?  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________.  

 

 

2. Considera que esta intervenção está a ser importante? Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ . 

 

 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO                            

 

 

 

 

 

  
Nada satisfeito 

 

 
Pouco satisfeito 

 
Satisfeito 

 
Muito satisfeito 

Rendimento, despesa e 

poupança 
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ANEXO VII 
(Resultados da Avaliação Intermédia)
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125 
 

1. Qual o seu grau de satisfação em relação às atividades realizadas? 

 

Gráfico 9 - Resultados da Questão nº 1 para o Ateliê de relacionamento interpessoal (Avaliação 

Intermédia) – Dados 

 

 

 Gráfico 10 - Resultados da Questão nº 1 para o Ateliê de trabalhos manuais (Avaliação 

Intermédia) – Dados 

 

0
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4

6

8

10

12

ATELIÊ DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Nada satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

0

2

4

6

8

10

12

14

Jogo da memória Espanta espíritos com Mandalas Sentimentos em tela

ATELIÊ DE TRABALHOS MANUAIS

Nada satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito
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Gráfico 11 - Resultados da Questão nº 1 para o Ateliê de educação e promoção para a saúde (Avaliação 

Intermédia) – Dados 

 

1. c) O que aprendeu neste ateliê? 

Quadro 17 - Resultados da Questão nº 1.c) (Avaliação intermédia) 
  

0

2

4

6

8

10

12

14

Higiene Pessoal Alcoolismo O Cancro A mulher

ATELIÊ DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO PARA A SAÚDE

Nada satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

Nº do inquérito Respostas 

1 “Sobre o cancro acho que devia-se aprofundar mais este tema.”  

2 “Estar ocupado ajuda.” 

3 “Aprendi o que é o cancro e que pode acontecer a qualquer pessoa.” 

4 “Aprendi os direitos da mulher.” 

5 “A alimentação é importante para prevenir doenças.” 

6 “Muita coisa mesmo! Temos que cuidar do nosso organismo bem como a 

nossa alimentação e consumos.” 

7 “Devemos ir ao médico regularmente.” 

8 “Coisas sobre o cancro.” 

9 “Deu para relembrar muitas coisas que tinha-me esquecido”. 

10 “A higiene pessoal é importante no dia a dia, o cancro que mais mata em 

Portugal é o do intestino, o alcoolismo é a pior droga. A mulher passou a 

ter direitos iguais aos parceiros.” 

11 “Os direitos da mulher.” 

12 “Aprendi que a alimentação e o exercício podem prevenir doenças.” 
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 Gráfico 12 - Resultados da Questão nº 1 para o Ateliê de expressão musical (Avaliação 

Intermédia) – Dados 

 

 

  

Gráfico 13 - Resultados da Questão nº 1 para o Ateliê de jogos lúdicos (Avaliação Intermédia) – Dados 
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Palavras cruzadas Olfato e paladar

ATELIÊ DE JOGOS LÚDICOS

Nada satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito
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"O que me faz sentir" "Instrumentos imaginários"

ATELIÊ DE EXPRESSÃO MUSICAL

Nada satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito
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1. d) de que modo é que as atividades realizadas nos ateliês de expressão musical e jogos 

lúdicos contribuíram para o seu bem-estar? 

Quadro 18 - Resultados da Questão nº 1.d) (Avaliação intermédia) 

 

Nº do inquérito Respostas 

1  “Acho que estas atividades deviam repetir-se mais vezes porque me 

fazem sentir melhor.” 

2 “Bem.” 

3 “Diverti-me e fiquei toda satisfeita.” 

4 “Ajudou-me a sentir mais aberta e alegre. Sinto-me à vontade.” 

5 “Sinto-me mais feliz.” 

6 “Sim, porque faz-me relembrar o meu passado e alguns cantores 

favoritos.” 

7 “Gosto de conviver, esqueço os problemas.” 

8 “Fazem esquecer os problemas.” 

9 “Passo melhor o tempo e esqueço os problemas.” 

10 “Ajudaram porque provei outros sabores que não sabia existir; ajuda a 

passar o tempo.” 

11 “Distrai-me, passo melhor o tempo.” 

12 “Sinto-me bem disposto, distraído e não penso nas coisas más.” 
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Gráfico 14 - Resultados da Questão nº 1 para o Ateliê de gestão doméstica e financeira (Avaliação 

Intermédia) – Dados 

 

1. e.) considera que aprendeu coisas novas? O quê? 

Quadro 19 - Resultados da Questão nº 1.d) (Avaliação intermédia) 
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Rendimento, despesa e poupança

ATELIÊ DE GESTÃO DOMÉSTICA E FINANCEIRA

Nada satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

Nº do inquérito Respostas 

1  “Sobre este tema não aprendi nada de novo, já que a vida me ensinou 

muito e aprendi a ser poupado.” 

2 “Poupar para um imprevisto.” 

3 “Sim, aprendi o perigo dos cartões de crédito.” 

4 “Sim, devemos poupar sempre que se possa.” 

5 Sim. É muito importante tentar gastar pouco e o que é essencial.” 

6 “Devemos poupar e ter sempre em vista possíveis gastos a ter.” 

7 “Sim. Os perigos dos cartões.”  

8 “Sim, perigos dos cartões de crédito.” 

9 “Eu já sabia tudo.” 

10 “Poupança.” 

11 “Ter cuidado com os cartões.” 

12 “Sim. Primeiro temos que pagar as coisas e evitar dívidas.” 
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2. Considera que esta intervenção está a ser importante? Porquê? 

 

Quadro 20 - Resultados da Questão nº 2 (Avaliação intermédia) 

 

 
 
 
 
 

Nº do inquérito Respostas 

1 “Esta intervenção com a Carina é para mim importante já que o tempo 

passa melhor e sempre se aprendem mais algumas coisas para o nosso 

dia a dia.” 

2 “Sim porque aprendi muito.” 

3 “Sim porque aprendi muitas coisas e gostei de tudo.” 

4 “Sim, tenho aprendido coisas novas. Faz-me sentir bem e esquecer muitos 

problemas.” 

5 “Sim porque é uma pessoa carinhosa e aprendemos muita coisa.” 

6 “Sim porque de uma certa forma ensina-nos e alerta-nos sobre certos 

aspetos, aprendemos coisas novas e eu já aprendi a sorrir mais vezes.” 

7 “Sim porque aprendemos coisas novas e divertimo-nos muito.” 

8 “Sim porque faço coisas que não fazia.” 

9 “Sim porque além de ser boa pessoa, gostei muito da experiência.” 

10 “Sim, aprendo coisas novas e há sempre algo para descobrir.” 

11 “Sim, porque é boa pessoa e aprendo coisas novas.” 

12 “Sim, porque tenho coisas que não esperava aprender.”  
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ANEXO VIII 
(Questionário de Avaliação Final) 
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QUESTIONÁRIO 

Realizamos este inquérito por questionário com o objetivo de avaliar o grau de satisfação 

dos utentes em relação às atividades realizadas ao longo da intervenção. Solicitamos que responda 

com a maior sinceridade. O anonimato e confidencialidade são assegurados e os dados serão 

utilizados apenas para a investigação. 

 

1. No geral, gostou das atividades realizadas ao longo desta intervenção? (assinale com 

um X). 

 

         Não gostei             Não gostei nem desgostei             Gostei             Gostei muito 

 

2. De que ateliê gostou mais? (assinale com um X). 

 

Trabalhos manuais 

Relacionamento interpessoal 

Educação para a saúde 

Expressão musical 

Jogos lúdicos 

Gestão doméstica e financeira 

 

 

3. Gostou da forma como as atividades foram realizadas nos vários ateliês? (assinale com 

um X). 

 

          Não gostei             Não gostei nem desgostei             Gostei             Gostei muito 

 

4. Acha que aprendeu coisas novas? (assinale com um X). 

           Sim                  Não   
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a) Se sim, o que aprendeu em cada um dos ateliês? 

Trabalhos manuais: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Relacionamento interpessoal: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Educação para a saúde: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Expressão musical: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Jogos lúdicos: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Gestão doméstica e financeira: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 
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5. Gostava de continuar a realizar este tipo de atividades? (assinale com um X). 

Sim                  Não  

 

6. Acha que a realização destas atividades mudou alguma coisa na sua vida? (assinale 

com um X). 

 Sim                  Não 

 

a) Se sim, o quê? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO                            
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ANEXO IX 
(Resultados da Avaliação Final) 
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1.  

 

Gráfico 15 - Resultados da Questão nº 1 (Avaliação Final) – Dados 

 

2.  

 

Gráfico 16 - Resultados da Questão nº 2 (Avaliação Final) - Dados 
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3.  

 

Gráfico 17 - Resultados da Questão nº 3 (Avaliação Final) - Dados 

 

4.  

 

Gráfico 18 - Resultados da Questão nº 4 (Avaliação Final) - Dados 

 

 

1

8

Gostou da forma como as atividades foram realizadas?

Não gostei Não gostei nem desgostei Gostei Gostei muito

9

Acha que aprendeu coisas novas?

Sim Não
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a) O que aprendeu em cada ateliê? 

Nº do inquérito Respostas 

 

 

 

 

 

1 

Trabalhos manuais: 

“Aprendi a fazer uma moldura própria para por uma foto.” 

Relacionamento interpessoal: 

“Sinto que há melhor relacionamento entre os colegas. Aprendi a confiar 

mais em mim e nas pessoas.” 

Educação para a saúde: 

“Aprendi a importância de uma alimentação equilibrada.” 

Expressão musical: 

“Relembrei muitas das músicas populares mais antigas.” 

Jogos lúdicos: 

“Aprendi o jogo da memória e gostei muito do jogo dos cheiros.” 

Gestão doméstica e financeira: 

“Aprendi como mais se governar.” 

 

 

 

 

 

2 

Trabalhos manuais: 

“Aprendi a usar as mandalas como espanta espíritos.” 

Relacionamento interpessoal: 

“Aprendi a confiar nas outras pessoas.” 

Educação para a saúde: 

“Aprendi os direitos da mulher. Aprendi também os alimentos que 

devíamos comer mais.” 

Expressão musical: 

“Aprendi a fazer música com certos instrumentos. Gostei muito das 

músicas populares.” 

Jogos lúdicos: 

“Conheci novos cheiros e paladares.” 

Gestão doméstica e financeira: 

“Ter o dinheiro e saber poupar para outras vezes que faça falta, no dia a 

dia comprar só o que faz falta.” 
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3 

Trabalhos manuais: 

“Aprendi a trabalhar com fio ao fazer os espanta espíritos com mandalas.” 

Relacionamento interpessoal: 

“Consegui abrir-me mais com os outros e falar mais e até apresentar uma 

pequena peça de teatro.” 

Educação para a saúde: 

“Fiquei um bocado impressionado com o assunto do cancro que mata 

tanta gente.” 

Expressão musical: 

“Gostei deste ateliê porque conheci o som de vários instrumentos 

musicais.” 

Jogos lúdicos: 

“Gostei e aprendi o jogo da memória e a reconhecer os cheiros e sabores.” 

Gestão doméstica e financeira: 

“Saber governar e poupar para outras coisas imprevistas.” 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Trabalhos manuais: 

“Aprendi a trabalhar com material reciclado, com rolhas, gaze, papelão, 

lã…” 

Relacionamento interpessoal: 

“Sinto-me com mais auto estima e com mais vontade de continuar.” 

Educação para a saúde: 

“Roda dos alimentos, como saber nos alimentar ao longo do dia e da vida 

sem prejudicar a nossa saúde.” 

Expressão musical: 

“Gostei e relembrei várias músicas populares portuguesas.” 

Jogos lúdicos: 

“Apurei os meus sentidos com o jogo dos cheiros e do paladar.” 

Gestão doméstica e financeira: 

“Relembrei como poupar em pequenas coisas como na televisão, gaz (a 

chama não precisa de sair fora da panela, não é por isso que cozinha mais 

rápido).” 
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5 

Trabalhos manuais: 

“Aprendi a trabalhar com materiais como a cortiça e materiais recicláveis.” 

Relacionamento interpessoal: 

“Aprendi que todos temos opiniões diferentes e devemos saber respeitá-

las. Com estas atividades conheci melhor o grupo e aprendi a reagir às 

nossas diferenças.” 

Educação para a saúde: 

Relembrei os alimentos que são saudáveis e os que fazem mal ao nosso 

organismo.” 

Expressão musical: 

“Gosto muito de música e quando oiço música estou «no meu mundo».” 

Jogos lúdicos: 

“Gostei do jogo da forca e com a ajuda do jogo dos provérbios aprendi 

alguns novos.” 

Gestão doméstica e financeira: 

“Tem que se ter cuidado com o uso do cartão de crédito e com os preços 

e descontos.” 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Trabalhos manuais: 

“Aprendi a fazer uma moldura.” 

Relacionamento interpessoal: 

“Relacionar com o grupo e a conhecer os colegas.” 

Educação para a saúde: 

“Relembrei os mitos do alcoolismo.” 

Expressão musical: 

“Aprendi algumas músicas populares portuguesas.” 

Jogos lúdicos: 

“Jogo da memória.” 

Gestão doméstica e financeira: 

“Aprendi como devia poupar.” 
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7 

Trabalhos manuais: 

“Aprendi o espanta espíritos com mandalas.” 

Relacionamento interpessoal: 

----------------------------------------------------- 

Educação para a saúde: 

“Relembrei a roda dos alimentos.” 

Expressão musical: 

“Gostei da banda dos instrumentos imaginários.” 

Jogos lúdicos: 

“Aprendi alguns cheiros e sabores novos. Aprendi a jogar o jogo da 

memória.” 

Gestão doméstica e financeira: 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

8 

Trabalhos manuais: 

“Aprendi a pintar mandalas e a fazer um espanta espíritos.” 

Relacionamento interpessoal: 

“Mais confiança nos outros.” 

Educação para a saúde: 

“Aprendi a não comer coisas que fazem mal à saúde.” 

Expressão musical: 

“Foi bom lembrar as canções populares.” 

Jogos lúdicos: 

“Jogo da memória.” 

Gestão doméstica e financeira: 

“Ser poupada e ter cuidado com os cartões.” 

 

 

 

9 

Trabalhos manuais: 

“A trabalhar com material reciclado e a fazer um jardim miniatura.” 

Relacionamento interpessoal: 

“Deu para conhecer mais os colegas e a estagiária. Gostei do teatro.” 

Educação para a saúde: 

“Relembrei as coisas da higiene pessoal, do álcool, da roda dos alimentos 

e de tudo um pouco.” 
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Quadro 20 - Resultados da Questão nº 4.a) (Avaliação final) 

 

5.  

 

 

Gráfico 19 - Resultados da Questão nº 5 (Avaliação Final) - Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

Gostava de continuar a realizar este tipo de atividades?

Sim Não

Expressão musical: 

“Aprendi a música do malhão.” 

Jogos lúdicos: 

“O jogo da forca, jogo da memória e adivinhas.” 

Gestão doméstica e financeira: 

“Como poupar a vida e dos cartões de crédito para não gastar mais do 

que se tem.” 
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6.  

 

Gráfico 20 - Resultados da Questão nº 6 (Avaliação Final) - Dados 

a)  

Quadro 21 - Resultados da Questão nº 6.a) (Avaliação final) 

  

8

1

Acha que a realização destas atividades mudou alguma 
coisa na sua vida?

Sim Não

Nº do inquérito Respostas 

1 “Sou mais comunicativa com as outras pessoas. Esqueci muitos 

problemas e ando mais alegre.” 

2 “Aprendi coisas novas. Desde que conheci a Carina sinto-me muito mais 

feliz, sinto-me melhor.” 

3 “Aprendi coisas novas e sinto-me mais confiante em mim.” 

4 “Tenho mais confiança em mim própria, mais objetivos, mais auto estima 

e mais responsabilidade.” 

5 “Ajudou-me a integrar no grupo, a interagir com os outros e ganhei mais 

confiança.” 

6 “Não tenho tanta vergonha.” 

7  

8 “Ser poupada, rio-me mais e estou mais alegre e confiante.” 

9 “Aprendi coisas novas sobre coisas que eu gosto. Gostei de conhecer a 

Carina por ser muito dedicada. Boa sorte.” 
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ANEXO X 
(Entrevista) 

  



 
 

148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

149 
 

 

  

 

ENTREVISTA 

 

No âmbito do estágio curricular do Mestrado de Educação com especialização em 

Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, realizamos esta entrevista com o objetivo de 

avaliar o impacto da intervenção desenvolvida na instituição.  

 

 

1. Acha que as atividades desenvolvidas ao longo do projeto foram pertinentes e adequadas 

às necessidades do público alvo? Se sim explicite por favor. 

 

2. Considera que este projeto foi importante e contribuiu para o enriquecimento dos 

conhecimentos dos utentes? Se sim explicite por favor. 

 

3. Este projeto provocou alterações significativas nas histórias de vida dos utentes? Quais? 

 

 

4. Prevê que com este projeto haja alguma mudança na dinâmica da Comunidade de 

Inserção? 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração! 
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ANEXO XI 
(Transcrição da Entrevista) 
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1. “Acha que as atividades desenvolvidas ao longo do projeto foram pertinentes e 

adequadas às necessidades do público alvo? Se sim explicite por favor.” 

“Sem duvida. As atividades propostas e desenvolvidas foram bastante adequadas ao nosso 

público alvo. Atendendo à heterogeneidade do grupo é difícil conseguir “agradar” a todos (nós 

temos utentes dos 18 aos 65 anos com características muito distintas) mas com este projeto a 

estagiária teve o cuidado de adequar sempre as atividades às características especiais dos nossos 

utentes. O facto de as atividades terem sido sempre planeadas e apresentadas à equipa antes de 

serem implementadas ajudaram também nestes pequenos ajustes. 

Aliás, o feed back dos utentes é muito bom e eles aderiram sempre muito bem a todas as 

atividades e esta forte adesão deveu-se sobretudo ao conhecimento técnico que a estagiária possui 

assim como ao trabalho que fez na recolha de informação sobre o historial de cada utente bem 

como à originalidade e inovação que a mesma foi introduzindo nas dinâmicas.” 

 

2. “Considera que este projeto foi importante e contribuiu para o enriquecimento dos 

conhecimentos dos utentes? Se sim explicite por favor.” 

“Sim, notoriamente este projeto foi muito significativo e contribuiu para o aumento dos 

conhecimentos dos nossos utentes. Foi percetível, na maioria dos casos uma melhor adesão à 

participação nas atividades implementadas no seu todo porque os ateliês propostos eram do 

interesse dos utentes (foi feito um bom diagnóstico) e com o decorrer das sessões foi-se 

percebendo maior domínio por parte dos utentes nas temáticas expostas, nomeadamente nas 

questões ligadas com a saúde, a gestão doméstica e claro todos gostam das atividades mais 

lúdicas (que ajudam a desinibirem-se e esquecerem um bocadinho os problemas que os trazem 

cá). A estagiária utilizou várias estratégias para que todos os utentes, mesmos os mais inibidos ou 

com maiores limitações cognitivas, pudessem participar e isso foi importante para que nenhum 

se sentisse à parte. Lembro-me logo numa das primeiras intervenções que era para comentar um 

filme que tínhamos visto com os utentes e a estagiária reparou que eram sempre os mesmos a 

falar por isso pediu a cada utente que escrevesse num papel uma palavra acerca do filme e no 

final todos explicaram a palavra escolhida e assim todos participaram. Este é um exemplo… coisas 

simples, mas que fazem a diferença na nossa intervenção.” 
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3.” Este projeto provocou alterações significativas nas histórias de vida dos utentes? 

Quais?” 

“Bem … esta questão não é fácil de responder… demasiado subjetiva quando se trata de 

falar de histórias de vida (riso) mas vou tentar dar o meu parecer…Não são percetíveis alterações 

significativas de história de vida porque é sempre muito complicado trabalhar com este público 

alvo que é bastante instável e com algum défice e seria preciso muito mais tempo … mas consigo 

ter a perceção de que este projeto no GAF tem sido uma mais valia para a melhoria da nossa 

intervenção refletindo-se inevitavelmente no bem-estar geral dos utentes. Pode não ter mudado 

significativamente as suas vidas, mas tenho a certeza que acrescentou algo muito positivo, mesmo 

em relação à melhoria das relações interpessoais, ao cumprimento das dinâmicas da Comunidade 

de Inserção e sobretudo ao projeto de vida que estão a construir ou reconstruir…Toda a bagagem 

que conseguiram com esta intervenção irá ajudá-los no futuro, disso podemos ter a certeza. 

Convém reforçar que o projeto implementado foi sem duvida uma mais valia para a reorganização 

/ reestruturação dos projetos de vida dos utentes que acompanhaste. Como constataste a maioria 

do nosso publico alvo não possui qualquer tipo de retaguarda familiar e grande parte não adquiriu 

ou foi perdendo ao longo da vida as suas competências pessoais/sociais e profissionais, 

competências essas imprescindíveis para que os mesmos possam se autonomizar de forma 

consciente e responsável. 

 O acompanhamento de proximidade feito, permitiu, em alguns casos, colmatar as necessidades 

emergentes bem como capacitar os utentes para o cumprimento das suas responsabilidades. 

Noutros, foi de extrema importância a tua sensibilização para a importância do cumprimento da 

terapêutica, sendo já percetível num dos casos melhorias significativas na qualidade de vida da 

utente. 

A tua passagem, o teu projeto, a tua dedicação à Comunidade de Inserção foi sem duvida alguma, 

uma mais valia para a melhoria da qualidade de vida dos nossos utentes bem como um contributo 

para a continuidade da intervenção da Equipa da Comunidade de Inserção.” 
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4. “Prevê que com este projeto haja alguma mudança na dinâmica da Comunidade 

de Inserção?” 

“Sim ...a Equipa está a pensar dar continuidade ao projeto, atendendo à pertinência das 

atividades propostas. Podemos mesmo dizer com toda a certeza que a estagiária foi um elemento 

muito positivo não só para os utentes como também um excelente elemento para revitalizar a 

nossa Equipa, quer pelas suas elevadas competências teórico-práticas quer pela sua formação 

pessoal. A Carina acabou por interferir em todas as dinâmicas da Comunidade de Inserção e da 

própria Instituição, dando sempre o seu parecer com vista à melhoria da intervenção e isso de 

facto vai ficar porque acabamos por aprender também muito com esta intervenção e a forma como 

foi conduzida…Obrigado Carina! (risos)” 
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ANEXO XII 
(Autorização de uso de nome da Instituição) 
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