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RESUMO 

 

A Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são as ferramentas chave 
na sociedade em que hoje vivemos, a Sociedade de Informação. Se a sua 
utilização nos mais diversos setores da sociedade é já uma realidade, a esta 
fraga da população esta realidade está muito distante e ainda pouco assídua. 
 
Inúmeros constrangimentos serviram de álibi para o seu distanciamento. 
Quisemos, com este estudo saber, o impacto das tic na população em situação 
de marginalidade social e, se o empowerment das mesmas poderiam servir 
para ajudar na sua reintegração na sociedade. 
 
Para tal, efetuamos o estudo numa comunidade terapêutica, em Fanhões – 
Loures, e aplicamos os princípios de educação de adultos e construtivismo, 
com conteúdos tecnológicos e utilizando como constructo investigativo o 
paradigma investigativo, através de uma micro-etnografia. 
 
Esta formação incidiu sobre um grupo de oito utentes durante doze sessões de 
formação, mais várias observações naturalistas. 
 
Os resultados e conclusões apontam para uma potencial função vantajosa das 
tic, na reinserção social e para uma potencial vantagem pela capacidade de 
empowerment que as tic poderão desempenhar.  
 
Palavras-chave: formação de adultos, tic, formação, digital divide e 
empowerment 
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ABSTRACT 

 
The new technologies are key tools in the society we live in, today. If their use 
in various sectors of society is already a reality, for this type of population this 
reality is very far away or they do not used them very frequent. 
 
Numerous reasons have served as an alibi for his detachment. We wanted, in 
this study to know the impact of the new technologies in a population, who is in 
a situation of social marginalization, and , if the empowerment of these 
technologies could serve to helped in their social reintegration. 
 
To this end, we make the study in therapeutic community in Fanhões - Loures, 
and apply the principles of adult learning and Siemens constructionism. We 
used a micro-ethnography as a tool for this study. 
 
This training focused on a group of eight users for 12 training sessions, and did 
over several naturalistic observations. 
 
Results and findings in this study, points to a potential beneficial of the new 
technologies and a potential consideration of the empowerment ability of the 
new technologies in the social rehabilitation. 
 
Keywords – Adult learning, new technologies, training, digital divide and 
empowerment  
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I- INTRODUÇÃO 

Este trabalho de mestrado incide sobre uma reflexão pessoal que ocorreu no 

último ano de licenciatura, de Ciências da Educação, da investigadora. Esta 

questão reflexiva pretendia incidir o foco da investigação nas questões da e-

exclusão, tic e web 2.0 e cruzá-los com as questões da igualdade social e auto 

conceito de população adulta, mas marginalizada. 

 

1. Contextualização da investigação 

A sociedade portuguesa tem vindo a sofrer várias alterações, quer ao nível 

social, económico, politico e educacional, uma das desta alterações foi, sem 

sobre de duvida originada pelas novas tecnologias da informação. 

Esta alteração do tecido social pela via da tecnologia, ficou patente na 

transformação da maioria, se não de todos, os setores da sociedade, nestas 

últimas décadas. Setores tais como emprego, educação, saúde, bem-estar, 

política, lazer e diversão, todos, hoje em dia, ocorrem de maneiras e em 

lugares que seriam inimagináveis à uma geração atrás e, muitas vezes, têm a 

tecnologia com seu impulsionador. Naturalmente, tem de considerar-se que 

estes desenvolvimentos on-line reproduzem, mas não substituem as praxis 

sociais (Woolgar, 2002). Todavia, uma notável mudança foi a progressiva 

descentralização e individualização do tipo de vida neste mundo globalizado, 

interligado e focalizado no conhecimento. Onde a responsabilidade de trilhar o 

seu caminho no mundo recai sobre o cidadão individual, já que este, está livre 

de viver para além das limitações físicas e políticas do seu governo, da 

comunidade local ou da família. Se por um lado estas mudanças são 

inteiramente benéficas, pois “libertam” as sociedades e seus cidadãos da 

interferência governamental e de outros órgãos regulatórios e permitem a 

(re)distribuição de serviços e das riquezas por linhas mais eficientes e guiadas 

pelo mercado (Stromquist, 2002), por outra, resta então saber se estas 

mesmas mudanças nas interações e praxis em vez de atenuar, acentuam as 

clivagens sociais de um grupo social já marcado pela marginalização social e 

económica, ou seja, uma ferramenta potencialmente abrangente e acessível, 
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teoricamente, a toda a população, tonar-se uma ferramenta para 

potencialmente acentuar a clivagem já existente. Pois embora a natureza 

globalizada da sociedade contemporânea dote mais poder a alguns indivíduos 

e grupos, também levou inegavelmente a uma crescente fragmentação, 

marginalização e perda de poder. As oportunidades mundiais do século XXI, 

como o baixo custo das passagens aéreas e a desregulamentação das 

barreiras comerciais internacionais, estão em contradição com a persistência e 

a consolidação de muitas desigualdades do século XXI, oportunidades 

limitadas e problemas sociais. Enquanto alguns indivíduos desfrutam de suas 

novas atividades, outros não desfrutam tão bem, quando privados de suas 

âncoras familiares do Estado-providência, da família nuclear e assim por 

diante. Não podemos ver a sociedade contemporânea como oferecendo os 

mesmos benefícios para todos. Nesta era globalizada e centrada na tecnologia, 

indivíduos, grupos, organizações e países podem ser tão conectados ou 

isolados, tão beneficiados ou desfavorecidos quanto antes. 

Assim sendo, como então utilizar as tic para a justiça social, ou mesmo se 

podermos utilizar as tic no sentido de reequilibrar essa justiça social tão frágil e 

mal distribuída. Porque, as tic encerram, em sí mesmas um potencial enquanto 

ferramenta de democracia na sociedade, na luta pela igualdade social e pelos 

direitos de acesso a serviços governamentais em democracias ocidentais 

(Schofield Clark, 2003).  

Nesse sentido, porque não tornar as tic numa ferramenta de igualdade social e 

de empowermwent, pois estas, oferecem caminhos nos quais indivíduos 

“previamente marginalizados” “possam participar melhor” da educação 

(Schofield Clark,2003, p. 98) e da vivência democrática. 

 

2. Identificação do problema 

A formulação do problema subjacente a esta investigação sofreu alterações, 

fruto da necessária maturação conceptual e dos vários constrangimentos que 

esta investigação tem enfrentado.  
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Dessa forma, inicialmente a questão formulada apontava para uma perspetiva 

puramente, ou tendencialmente psicológica com a consideração do 

autoconceito como a segunda questão orientadora da investigação. À medida 

que as leituras das investigações já realizadas, se concretizava, outras 

variáveis ressaltavam, nomeadamente as relacionadas com as mudanças 

sociais/empowerment e formação de adultos. Nessa altura, o sentido da 

problematização incluí, também então essas mesmas questões, pois 

complementam-se no sentido de dotar a esta investigação um plano conceptual 

mais abrangente e assim, mais completo. 

Assim sendo, nesta investigação a questão problema é:  

A capacidade empowerment das tic na formação de adultos em risco de 

exclusão social. 

Voltando à centralidade deste estudo, constata-se que claramente as variáveis 

conceptuais se entrecruzam, nomeadamente a questão do empowerment, das 

mudanças sociais, educação de adultos, da e-exclusão e da igualdade social, 

pois quando num mundo altamente tecnológico, onde um cidadão para ter 

acesso às informações, serviços e subsídios tem de ter um conhecimento e 

competências TIC, tornasse fundamental dotar ou, pelo menos, proporcionar 

essa mesma formação. 

 

2.1   Objetivo e questões do estudo: 

O objetivo desta investigação é compreender se a capacidade empowerment 

das tic seria útil a este tipo de população. 

Para tal tornasse importante compreender qual é a perspetiva desta população 

sobre as tic. Também, se considera pertinente questionar se existirá alguma 

mudança no seu autoconceito ao introduzir competências tecnológicas e, 

considerar que potencialidades têm as tic na integração social de pessoas em 

situação de marginalidade. 

Quando é abordado no problema as questões da introdução ou 

desenvolvimento das competências da TIC, é constatado que, apesar da 



4 

 

população alvo ser um grupo de adultos em situação de marginalização social 

e financeira, não se pode a partida, pressupor que estes não têm qualquer tipo 

de experiência e competências nesta área. Dever-se-á compreender as 

competências ao nível das tic nesta população-alvo. 

 

3. Caracterização 

Este estudo micro-etnográfico incide sobre o paradigma interpretativo. Onde 

um grupo de oito utentes do género masculino, do Programa do Desafio 

Jovem, em Fanhões foi o grupo-alvo deste estudo.  

Estes estiveram em situação de formação de adultos. As formações seriam 

doze aulas de 1:30 minutos, com duas sessões de focus group. 

Os alunos foram selecionados pelo diretor da Comunidade, após terem 

presenciado uma apresentação feita pela investigadora sobre as tic. Os que 

estavam interessados manifestavam essa disponibilidade e, desses, foram 

selecionados oito. 

Para além da utilização destas ferramentas, utilizou –se também a observação 

de um dia na vida destes utentes, para conhecer melhor a sua realidade e, a 

investigadora, utilizou a ferramenta “diário da investigação” para relatar as suas 

dificuldades e percalços na investigação.  

 

3.1. Caracterização da instituição 

Esta caracterização foi compilada após a leitura de brochuras, folhetos e 

dossiês técnicos, gentilmente cedidos pela presidência da IPSS. 

O Desafio Jovem é uma instituição sem fins lucrativos, dedicada a promover o 

desenvolvimento pessoal do indivíduo ao nível físico, mental, social e espiritual. 

É vocacionada para a realização de ações e campanhas que têm como alvo a 

prevenção de atitudes e hábitos que ponham em risco a qualidade de vida dos 

cidadãos, nomeadamente, a reabilitação de indivíduos com problemas 

relacionados com drogas e álcool e a sua reintegração na comunidade. 
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Esta instituição visa, sobretudo, a prevenção das toxicodependências nas suas 

vertentes primária, secundária e terciária – três áreas de ação vinculadas a 

programas distintos, cujo comprovado reconhecimento tem merecido o apoio e 

a cooperação oficial de diversos organismos. O Desafio Jovem considera o 

indivíduo como um todo. Por isso investe na sua reabilitação não só para tirá-la 

da marginalidade, mas também para o devolver à sociedade, autónomo e com 

capacidade crítica, fazendo-o reencontrar o seu lugar na comunidade, não só 

numa perspetiva económica e social, mas também no que diz respeito à sua 

integração afetiva e emocional. 

A Associação Desafio Jovem (Teen challenge) Portugal é uma Associação 

religiosa fundada pejas Igrejas Assembleias de Deus de Portugal que 

prossegue também fins de solidariedade social, com sede na Avenida Catarina 

Eufémia - Fanhões - Loures, constituída por tempo indeterminado. 

O Desafio Jovem teve o seu início em Nova Iorque, em 1958 quando o pastor  

Evangélico David Wilkerson, se dirigiu aos guetos daquela cidade alcançando 

os adolescentes e orientando-os na sua recuperação e reinserção social. Este 

trabalho teve muito sucesso e motivou a criação da organização, que se 

estendeu a outras cidades americanas. 

O Desafio Jovem, com o passar dos anos, e com o sucesso verificado em 

relação ao seu modo de atuar, estendeu-se a outros países, sendo, hoje em 

dia, uma organização muito conceituada pelos governos de muitos países, 

devido ao grande sucesso alcançado na recuperação de toxicodependentes. 

Em Portugal, o Desafio Jovem, existe há mais de 20 anos, tendo-se constituído 

legalmente em 1981, atualmente é uma IPSS (Instituição Particular de 

Solidariedade Social), sem fins lucrativos cuja qualidade e êxito dos objetivos, 

dependem da boa vontade de todos aqueles que estão sensibilizados para a 

problemática e das suas ofertas e donativos. O objetivo primordial é a 

prevenção das toxicodependência nas suas vertentes primária, secundária e 

terciária, três áreas vinculadas a programas distintos, cujo comprovado 

reconhecimento tem merecido o apoio e a cooperação oficial dos seguintes 

organismos: i) Instituto Português da Droga e da toxicodependência; ii) Instituto 

da juventude; iii) Ministério da justiça – Gabinete de planeamento e 
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coordenação de combate à droga; iv) Instituto de reinserção social; v) 

Ministério do trabalho e da solidariedade; vi) Centros regionais de segurança 

social; vii) Ministério da saúde; viii) Administrações regionais de saúde e ix) 

Câmaras Municipais de Lisboa, Loures, Salvaterra de Magos, Sintra, Vila 

Franca de Xira e Alter do Chão. 

 

3.1.1.  A instituição prossegue ainda outros objetivos, tais como: 

i) Assistência a reclusos; ii) Estabelecer e desenvolver centros de apoio a 

indivíduos seropositivos, toxicodependentes ou não, em fase terminal; iii) 

Estabelecer e desenvolver creches/jardins de infância, bem como o apoio a 

crianças direta ou indiretamente atingidas pela problemática das 

toxicodependências e iv) Evangelismo e discipulado. 

 

3.1.2. Caracterização do espaço físico: 

 

Imagem I - Vista panorâmica do Centro de Recuperação de Toxicodependentes, Desafio Jovem, em Fanhões. 
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Legenda: 

Cor Azul – Área Administrativa 

1- Administração 

Cor Vermelha – Área da Recuperação 

2- Dormitórios 

3- Lavandaria 

4- Refeitório 

5- Ginásio 

6- Casas de famílias cooperadoras 

7- Padaria 

Cor Verde – Área Laboral 

8- Tipografia 

9- Gabinete Laboral 

10- Oficina Mecânica 

11- Serralharia de alumínios 

12- Carpintaria 

Cor  Lilás– Área das Prevenções 

13- Gabinete das prevenções 

 

3.1.3. Áreas de intervenção do Desafio Jovem: 

O Desafio Jovem mobiliza uma ampla frente de trabalho de cariz social, em 

prisões, hospitais, bairros degradados e grupos sem abrigo, alcoólicos, 

prostitutas, toxicodependentes, crianças de rua e famílias. A sua ação abrange 

a prevenção primária em escolas e postos de atendimento a 

toxicodependentes nos Cafés-Convívio, onde se iniciam os processos de 

admissão nas comunidades terapêuticas. Por isso, mobiliza várias equipas de 

rua que, com um espírito voluntário, estendem a ação do Desafio Jovem a todo 

o país.  

Considerando o indivíduo como um todo, o programa terapêutico procura 

atender às suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. 
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Para além da cessação de consumos de estupefacientes, o Desafio Jovem, 

tem também como objetivo a reabilitação psicossocial dos indivíduos tentando 

promover junto destes, a aquisição de competências que lhes permitam 

integrar-se de forma adequada à vida em comunidade. 

 

3.1.3.1  Área de informação e prevenção: 

Esta área tem como público alvo os jovens, os pais e educadores e tem como 

objetivo fornecer uma informação correta sobre as drogas, o seu uso e dos 

fatores que poderão determinar a toxicodependência através de: i) Realização 

de ações de prevenção primaria; ii) Reuniões em cafés convívio que funcionam 

como centros de atendimento; iii) Realização de uma conferência nacional 

anual; iv) Divulgação de literatura adequada e v) Realização e participação em 

seminários, debates ou outras formas de partilha de ideias e experiências. 

Nesta área há ainda a salientar vários tipos de Intervenção social:  

1) Prevenção em meio escolar com dois programas, o “Aprender a crescer” 

para crianças e o “Escolhe viver” para jovens, onde se tentam abordar temas 

como a autoestima, poder de decisão e assertividade, amizade e integração 

nos grupos e valores e sentimentos.  

Programa Aprender a Crescer:  

O programa “Aprender a Crescer” procura incrementar os fatores de proteção 

da criança e diminuir os fatores de risco.  

O objetivo principal deste programa é que as crianças desenvolvam o gosto 

pela vida e que estabeleçam relações de confiança em si próprias e nos que as 

rodeiam. Este programa, tenta ainda alertar a criança para a recusa de toda e 

qualquer oferta de produtos que surjam fora do referido círculo de confiança.  

As temáticas abordadas através de metodologias adequadas são o amor-

próprio, as competências pessoais e sociais, a gestão de sentimentos como 

frustração e prazer, a valorização da vida, a amizade, os sentimentos e valores 

e as substâncias nocivas.  
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Programa Escolhe Viver: 

(2º e 3º Ciclo e Secundário) 

O programa Escolhe Viver tem como objetivo a prevenção primária do 

consumo de drogas e outros comportamentos aditivos, tendo como base o 

desenvolvimento pessoal e social do adolescente. Pretende-se analisar 

juntamente com os alunos a fase da vida que estão a atravessar tentando, por 

um lado, desmistificar o estigma dos “anos turbulentos da adolescência”, e por 

outro lado alertar os alunos para o facto de terem maior responsabilidade sobre 

as decisões, atitudes e comportamentos. 

Sendo a adolescência uma etapa da vida caracterizada por mudanças a todos 

os níveis e conhecendo as características da adolescência é possível 

desenvolver métodos e técnicas adequadas de intervenção e prevenção 

primária das drogas e de outros comportamentos desviantes em escolas, 

associações e instituições diversas. Assim, este programa está estruturado no 

sentido de analisar com os adolescentes as principais mudanças que existem a 

nível pessoal e social e de que forma elas deverão conduzidas. 

Neste programa procura-se refletir com os alunos sobre todas estas 

características: 

Desenvolvimento de companheirismo, necessidade de partilha de sentimentos 

e pensamentos, necessidade de integração num grupo, valorização das 

amizades, maior influência do grupo de pares, transição para um estilo de vida 

mais autónomo, maior responsabilização pelas ações, diminuição do controle 

dos pais em favor do auto – controle, questionamento sobre os pressupostos 

dos adultos e aumento do raciocínio crítico, atração ao risco, aventura e prazer, 

valorização da auto – imagem, modelação da identidade sexual, 

amadurecimento emocional e questionamento sobre a origem e sentido da vida 

são características particulares da adolescência e que deverão se desenvolver 

de uma forma natural e equilibrada.  

2) Prevenção em bairros degradados através das equipas de rua, que efetuam 

a troca de seringas, a distribuição de roupas, alimentos e um acompanhamento 

às pessoas com a problemática da toxicodependência. 
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3) Intervenção a nível hospitalar – hospitais que lidem doenças 

infetocontagioso. 

 4) Cafés convívio - Em Alcobaça, Amadora, Aveiro, Benfica, Carenque, 

Castelo Branco, Estoril, Fogueteiro, Lagos, Leiria, Lisboa, Loures, Maia, 

Moscavide, Malveira, Peniche, Pinhal Novo, Pontinha, Portimão, S.João da 

Madeira, Setúbal, Torres Novas, Venda Nova e Vendas Novas. Onde ocorre o 

primeiro contacto dos indivíduos com a instituição, aqui desenvolve-se um 

serviço de acompanhamento e a marcação das entrevistas avaliativas em 

relação a uma futura admissão na instituição. 

 

3.1.3.2. Equipas de Rua 

As Equipas de Rua atuam ao nível da Informação/Sensibilização no âmbito da 

Redução de Riscos e Minimização de Danos, através de: i) Distribuição de 

Material Informativo e ii) Trabalho com a Comunidade. 

 A Intervenção ao nível da Redução de Riscos e Minimização de Danos, ocorre 

através de: i) Distribuição de Preservativos; ii) Distribuição de Material de 

Consumo asséptico (ex. seringas, kits, colheres, etc.); iii) Distribuição de 

Material de Higiene (ex. lâminas de barbear, toalhetes, escova de dentes, etc.); 

iv) Encaminhamento /Motivação para rastreio de VIH, Hepatites, de 

Tuberculose Pulmonar e de IST; v) Cuidados de Saúde; vi) Atos Médicos e/ou 

de Enfermagem (ex. desinfeção de feridas, pensos, terapêutica 

medicamentos); vii) Intervenção em Situações de Urgência (ex. em situações 

de Overdose). 

Apoio Psicossocial: i) Intervenção em Situações de Crise; ii) Atendimento; iii) 

Aconselhamento/Acompanhamento; iv) Encaminhamentos/Motivação para o 

apoio psicológico, social (ex. ação social, habitação, alimentação, etc.), jurídico 

e tratamento no âmbito das Toxicodependências. 

 Outras Ações/Atividades no âmbito de Redução de Riscos e Minimização de 

Danos: i) Distribuição de Alimentação; ii) Distribuição de Vestuário; iii) 
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Cuidados de Higiene; iv) Trabalho com as Famílias e v) Trabalho com Grupos 

de Pares. 

 

3.1.3.3. Área da recuperação/reabilitação 

O programa de reabilitação é efetuado em Centros de crise e em Comunidades 

terapêuticas de estadia prolongada e pretende apresentar aos utentes 

alternativas de vida que permitam viver, e não apenas, sobreviver na sociedade 

atual. 

Os utentes são alvos de uma abordagem ao nível espiritual, social e 

terapêutico. Segundo esta metodologia, os indivíduos são considerados como 

um todo, por isso é prioritário procurar atender às necessidades físicas, 

espirituais e emocionais do indivíduo. 

Para além da cessação de consumos de estupefacientes, o programa tem 

também como objetivo a reabilitação psicossocial do indivíduo, ao promover a 

aquisição de competências que lhe permitam viver de forma equilibrada e 

ajustada à realidade. 

O programa de internamento tem uma duração mínima de 12 meses e é 

repartida por quatro fases: 

A primeira fase, denominada de orientação, tem uma duração de dois meses, 

nos quais se privilegia a relação do indivíduo consigo próprio (2 meses). 

Os objetivos que o Desafio Jovem propõe aos utentes nesta fase são: 1) 

Aprender e obedecer às regras e horários da comunidade; 2) Aprender a 

filosofia do Desafio Jovem respeitante aos problemas de controlo de vida que 

conduzem ao mau ajustamento social; 3) Cooperar no sentido de estabelecer 

um nível de confiança com o monitor/conselheiro que lhe foi designado; 4) Ser 

responsável por todas as suas atitudes; 5) Estar disposto a trabalhar no sentido 

de melhorar a sua autoimagem; 6) Assistir e participar com o grupo em todas 

as atividades realizadas pela comunidade e 7) Esforçar-se no sentido de 

controlar qualquer acesso de ira. 
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A segunda fase do programa, a intermédia, tem uma duração de três meses e 

meio, esta apela para a reconquista gradual de privilégios e consequente 

aquisição de responsabilidades. É neste período que o residente prepara, 

progressivamente, a retoma de contactos com o exterior (3,5 meses). 

Nesta fase os objetivos são: 1) Criar maior responsabilidade em relação á 

comunidade; 2) Aprofundar a reflexão sobre si próprio; 3) Estabelecer objetivos 

pessoais e iniciar ações com o objetivo de os alcançar; 4) Trabalhar a relação 

com os familiares e outras pessoas significativas e 5) Demonstrar estabilidade 

emocional. 

Designada de avançada, a terceira fase, dura cerca de três meses e meio. Ao 

entrar nesta fase o indivíduo começa a passar quinzenalmente um fim de 

semana em casa, sendo que a primeira saída será acompanhada pelo 

monitor\conselheiro (3,5 meses). 

Com esta fase pretende-se que o utente: 1) Cumpra todos os requisitos das 

fases anteriores de maneira responsável e autónoma; 2) Demonstrar equilíbrio 

emocional consistente; 3) Procurar ativamente reconstruir relações apropriadas 

com o exterior e 4) Continuar a demonstrar hábitos de trabalho responsáveis 

manifestando já uma atitude de orientação e ajuda em relação aos outros 

residentes. 

A quarta e última fase, denominada de reentrada, consistem na orientação do 

residente na procura de emprego (3 meses). 

Nesta fase o residente deve: 1) Ser um exemplo sólido de estabilidade social, 

emocional, física e espiritual; 2) Tomar iniciativa e continuar a reconstruir as 

relações familiares e outras consideradas importantes; 3) Continuar e solidificar 

planos e objetivos pessoais e 4) Apresentar um relatório mensal em que avalie 

os seus progressos e necessidades nas varias áreas (laboral, social, emocional 

e espiritual) 

A estas etapas segue-se o estágio profissional, com duração mínima de um 

ano com o objetivo de apoiar a reinserção profissional do ex-toxicodependente. 

Metodologia Aplicada: 
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Na área da reabilitação utilizam-se metodologias que facilitam o alcançar dos 

objetivos, tais como a psicoterapeutica (apoio individual e de grupo regular), o 

lazer e desporto (com o objetivo do desenvolvimento físico e intelectual dos 

residentes, bem como para a sua intersociabilidade), atividades didático-

ocupacionais (pequenos cursos tendo como alvo o desenvolvimento de uma 

personalidade mais equilibrada e socialmente ajustada do residente) e 

atividades sócio-espirituais (reuniões regulares gerais, em pequenos grupos e 

aconselhamento individual na comunidade terapêutica).  

Estão em funcionamento três centros masculinos - O centro em Castanheira do 

Ribatejo (tem capacidade para 24 utentes do sexo masculino e surgiu para 

fazer face ao crescente número de toxicodependentes em Portugal. Nesta 

comunidade desenvolvem-se atividades como a agricultura, a pecuária e o 

artesanato). 

 

Imagem II - Vista da entrada do Centro de Recuperação da Castanheira do Ribatejo 

O centro de Alter do Chão (tem capacidade para 26 utentes do sexo masculino 

e visa abranger a vasta área do Alentejo e Beira Baixa). 

 

Imagem III - Vista do Centro de Recuperação de Alter do Chão 
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O centro de Cucujães (tem capacidade para 15 utentes do sexo masculino e 10 

do sexo feminino nasceu da necessidade do Desafio Jovem estender a sua 

área de intervenção ao norte do pais). 

 

Imagem IV - Vista da construção do Centro de Recuperação de Cucujães 

 A restante comunidade é de estada prolongada para ambos os sexos 

(Fanhões). 

 

Imagem V - Vista panorâmica do Centro de Recuperação de Fanhões 

É nos centros de Castanheira do Ribatejo, Salvaterra de Magos e Fanhões, 

que normalmente os utentes passam os últimos meses do programa de 

tratamento e se tenta facultar aos utentes condições necessárias ao 

desenvolvimento de competências psicossociais e profissionais que lhes 

facilitem uma integração efetiva na sociedade.  

 

3.1.3.4. Área da reinserção:  

Quando o programa de reabilitação termina, o indivíduo agora reabilitado 

recebe orientação e apoio no sentido de se reintegrar no seio familiar e na 
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sociedade envolvente. São ainda incentivados a iniciar/reiniciar uma vida 

profissional ativa. 

Esta fase é muito importante para o culminar do processo, dado que não existe 

reabilitação sem reinserção. Para alcançar estes objetivos o Desafio Jovem 

tem em funcionamento seis apartamentos terapêuticos, também denominados 

de casa de saída, onde os utentes podem “experimentar” uma vida normal 

antes de saírem definitivamente da Instituição.  

 

3.1.4.  Valências do Desafio Jovem: 

Para a realização dos seus objetivos a Instituição propõe-se a criar e/ou manter 

as seguintes estruturas: a) Salas para café convívio (onde ocorre o primeiro 

contacto dos indivíduos com a instituição, aqui desenvolve-se um serviço de 

acompanhamento e a marcação das entrevistas avaliativas em relação a uma 

futura admissão na instituição.); b) Centros de ocupação de tempos livres; c) 

Centros de crise (funcionam como centros de acolhimento intermédio) 

masculinos e femininos; d) Comunidades residenciais de estada prolongada 

para indivíduos do sexo masculino, feminino ou mistas; e) Comunidades 

residencial para indivíduos seropositivos em fase terminal (a criar); f) Centros 

de formação profissional; g) Apartamentos de saída e h) O Desafio Jovem 

desenvolve atividades de apoio, que para além de serem parte importante na 

terapia aplicada aos seus internos, visam também a captação de recursos para 

a plena execução da sua missão, tais como oficinas (onde é facultada aos 

utentes formação e estágios profissionais, a fim de lhes permitir uma melhor 

integração. Nestas oficinas realizam-se diversos trabalhos especializados), 

carpintaria (onde se produz mobiliário de caráter geral), serralharia 

(gradeamentos, portões e serralharia artística), off-set (livros, revistas, faturas, 

guias de remessa, catálogos, cartões de visita, convites de casamento, 

folhetos, cartazes, envelopes entre outros), reparação de automóveis (revisões 

gerais e pequenas reparações mecânicas) e lavandaria (serviços prestados à 

área de restauração, hotelaria e organismos sociais). 
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3.1.5. Corpo técnico 

O Desafio Jovem é uma instituição que tem por base uma componente 

espiritual apoiada na religião evangélica, mas possuiu nos seus quadros um 

corpo técnico composto por psicólogos, psiquiatras e médicos que são 

coadjuvados por monitores conselheiros. 

O corpo técnico também intervém na área da prevenção primária e terciária, 

colaborando na formação de monitores e intervenientes, bem como nas 

relações entre as diversas organizações oficiais. 

Além das consultas clínicas asseguradas pelos médicos e das entrevistas 

orientadas pelos psicólogos, o corpo técnico, em cooperação com os 

conselheiros de cada comunidade, realiza reuniões comunitárias, que 

pretendem ser um espaço de diálogo e de interajuda. 

Existem ainda na instituição um corpo técnico com outras competências e que 

inclui: 

- Um técnico oficial de conta; 

- Um licenciado em gestão; 

- Um licenciado em direito; 

- Dois licenciados em serviço social; 

- Um licenciado em educador de infância; 

- Três psicólogos clínicos. 

4. Limitações do estudo 

O estudo, quer pela sua natureza, quer pelo público-alvo tem as suas 

limitações. Pelo lado da natureza do estudo, deve-se salientar que a micro-

etnografia tem em si mesma e pelo género da investigadora. Pois, apesar, da 

investigadora, ser “natural” a este espaço – comunidade, existem espaços que 

não são partilhados por ambos, pois a natureza do trabalho da investigadora, 

não se entrecruza com a reabilitação. Todavia, esta tem acesso ao dia de 

trabalho e às redes de relações, mas não deixam de olhar com desconfiança à 
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investigação. Por outro lado, o facto de esta realidade ser natural à 

investigadora traz consigo limitações, pois ao observar um grupo cuja cultura 

lhe é familiar, nem sempre o que está perto pode ser visto e decifrado. É 

necessário um afastamento para atingir inteligibilidade sobre o que acontece no 

“agora”. O que nos é familiar tornasse oculto, como se estivesse num ponto 

cego do investigador.  

Da mesma forma, os limites sentidos, foram em relação ao tempo, se este 

estudo exploratório fosse mais longitudinal sentir-se-ia menos limitações. 

Por outro lado, as limitações de género, pois esta comunidade é 

simultaneamente centro terapêutico, local de trabalho e casa. Logo, a 

investigadora enquanto mulher não poderia imiscuir-se da privacidade de um 

grupo constituído por elementos do género masculino quando acediam a 

espaços mais privados. 
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II - AS TIC E A SOCIEDADE 

A globalização da sociedade manifesta-se, hoje em dia, de vários modos, tais 

como uma aparente aceleração do tempo, um encolhimento de espaço e uma 

reconfiguração das relações sociais. Embora as estruturas tradicionais e 

estáveis, como as instituições governamentais, conservam uma importância 

significativa na governação da sociedade, sua influência está cada vez mais 

questionada pela complexidade e internacionalização das praxis sociais. 

 

Estas reconfigurações do tecido social não nasceram apenas das mudanças 

económicas, culturais e políticas, mas também das mudanças tecnológicas que 

caracterizam o mundo onde vivemos. Isso talvez seja mais claramente 

reconhecível no surgimento da sociedade da informação e da concomitante 

economia do conhecimento, nas quais a produção, a gestão e o consumo de 

informações e conhecimentos são vistos, hoje em dia, como estando no cerne 

da produtividade económica e do desenvolvimento social. Obviamente, um dos 

principais aceleradores dessas novas formas de sociedade e de economia foi o 

desenvolvimento rápido de novas telecomunicações.  

 

Essas novas tecnologias da comunicação dotam, inevitavelmente de mais 

poder aos seus utilizadores e transformam as interações entre indivíduos. Essa 

tendência prevalece atualmente com a emergência de novos aplicativos de 

comunicação mediados pela internet, como as mensagens instantâneas - 

Twitter, redes de comunicação – Facebook e os blogs. Estes estão retratados 

como práticas que, inerentemente, dão mais poder, além de serem “baratas, 

rápidas, democráticas e populares” (Herring, 2004, p. 26). 

 

Por outro lado, a organização da tecnologia em favor de maior igualdade, 

inclusão e acesso não está absolutamente garantida, mas dependerá, em 

grande medida, da mobilização social exigindo que a tecnologia seja usada de 

maneira que atenda aos interesses da totalidade da população e, não 

esquecendo, as características sociais de todos os estratos sociais, pois sabe-

se que, questões como, a iliteracia e a falta de formação afetam o acesso on-
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line em níveis diferentes, afetando, logo conceitos como “rápidas, democráticas 

e populares” (Herring, 2004, p. 26).  

Num primeiro momento, a alfabetização e a educação em massa serviu  para 

acelerar a força motora do desenvolvimento económico, e, assim, criar 

condições para uma tecnologização maior da sociedade. Sem dúvida, a 

educação em massa não é apenas causa do desenvolvimento económico, mas 

também a sua consequência.  

A educação e a alfabetização também são importantes ao nível individual, já 

que as habilidades de leitura, escrita e pensamento são decisivas para a 

capacidade de utilização da Internet. A educação também ajuda a determinar 

como as pessoas usam a Internet e os benefícios que elas obtêm disso.  

Todavia, à medida que a Internet alcança o seu apogeu, muito provavelmente 

seu uso estará a demonstrar-se mais estratificado, com alguns indivíduos 

utilizarem-na principalmente como acesso ao entretenimento, e outras para 

pesquisar e criar novo conhecimento. A mera existência da Internet não criará 

utilizadores sem base ou habilidades necessárias, nem poderá ser sinonimo da 

sua acessibilidade a todos os estratos sociais, objetivo esse, da União 

Europeia: 

Os Estados-Membros comprometeram-se com o objetivo da 
Administração em linha inclusiva de assegurar que, em 2010, 
todos os cidadãos, incluindo os grupos socialmente 
desfavorecidos, sejam grandes beneficiários da Administração 
em linha e que as administrações públicas europeias forneçam 
informações e serviços públicos mais facilmente acessíveis e 
cada vez mais merecedores da confiança do público, através 
de uma utilização inovadora das TIC, de uma maior 
sensibilização para os benefícios da Administração em linha, 
de melhores qualificações e de melhor apoio a todos os 
utilizadores (CEE, 2006, p.5). 

 

 

1. “Inforricos” e “infopobres” 

O desenvolvimento da World Wide Web, junto com diversos outros bancos de 

dados públicos e comerciais on-line, permitiu o acesso pessoal sem 

precedentes às informações mundiais - mas apenas para as pessoas que 
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possuem acesso físico a novas tecnologias. Por todas essas razões, o avanço 

das Tic e da W.W.W deve proporcionar uma oportunidade importante para 

equilibrar a formação ao proporcionar uma democratização do acesso a 

informação, conhecimento e possibilidades. Restaurando, desta forma, o status 

e a democratização do ensino formal tão elitista.  

Apesar disso, a economia da indústria da tecnologia da informação e a 

estratificação social dos sistemas educacionais tornam esta ferramenta longe 

das massas e os custos do hardware, software e acesso à banda larga, apesar 

de estarem cada vez mais acessível ainda continuam proibitivos para frangas 

da população.  

O acesso estratificado a computadores e a banda larga compara-se, então, a 

outros tipos de hiatos sociais. Essa discrepância promove a desigualdade de 

acesso às ferramentas e às práticas. Fugindo, mais uma vez da 

conceptualização de Herring ( 2004) sobre a democracia desta ferramenta 

social, pois  

se o processo não for orientado neste sentido corre-se o risco 
da bipolarização da sociedade entre os “inforricos” e os 
“infopobres”, os que têm acesso à Sociedade da Informação e 
os que não a têm, e que, por esse motivo, sofrem uma 
significativa deterioração da qualidade de vida. (Livro Verde, 
p.98) 

Para além de que, no processo de renovação tecnológica, o Estado, no seu 

aparelho burocrático começou a informatizar o acesso a serviços para tornar 

mais célere e eficiente a interação entre os cidadãos e o Estado, porém se, o 

hiato social aumenta com a suposta democratização do acesso, o que 

aconteceria a uma franja da população, normalmente afastada do normal 

funcionamento da sociedade? Os estudos indicam que esse hiato ainda tornar-

se-ia maior. O termo Digital Divide, tem sido utilizado para se referir ao facto de 

que muitos cidadãos continuarem afastados do fluxo de informação 

característicos das sociedades contemporâneas. O conceito surgiu pela 

primeira vez na década de 90 e tornou-se um dos mais populares conceitos 

utilizados no mundo académico, empresarial e político. A OCDE define o Digital 

Divide como the gap between individuals, households, businesses and 

geographic areas at different socioeconomic levels with regard both to their 
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opportunities to access information and communication technologies (ICTs) and 

to their use of the Internet for a wide variety of activities (2001,p.5). No entanto, 

existem várias outras definições de Digital Divide, Salinas (2003) refere-se ao 

Digital Divide como a diferença entre os indivíduos e/ou comunidades em 

termos de conseguir ou não utilizar as TIC. Johnson Paul (2002) refere-se ao 

Digital Divide como desigualdades no acesso às infraestruturas e serviços 

digitais.  

Um conceito tão polissémico levanta problemas na discussão sobre o mesmo, 

mas poderemos compreender que este conceito poderá ser conceptualizado 

como assentando em várias variáveis, a saber: desigualdades culturais, 

desigualdades económicas, desigualdades geográficas e competências 

tecnológicas. Estas diferenças poderão ser colmatadas com acesso à 

educação e formação, melhoria das condições económicas da população e 

incentivo a uma maior possibilidade de acesso à internet. 

 

2. A capacidade empowerment das tic 

Por outro lado, o conceito de empowerment, com os seus princípios 

conceptuais, aliado à potencialidade das Tic poderá promover “pontes” sociais 

de ligação entre os vários estratos sociais. 

O movimento de empowerment é corolário de uma evolução nas conceções de 

autonomia e responsabilidade dos indivíduos, e de uma maior consciência dos 

mecanismos de discriminação e exclusão que se geram na sociedade.  

O caminho histórico que alimentou este conceito visa a 
libertação dos indivíduos relativamente a estruturas, 
conjunturas e práticas culturais e sociais que se revelam 
injustas, opressivas e discriminadoras, através de um processo 
de reflexão sobre a realidade da vida humana. (Pinto, 1998, 
p.247)  

O objetivo desta abordagem é a autonomia das pessoas desfavorecidas e a 

sua participação a um nível de igualdade com o resto da sociedade, pois parte 

do pressuposto que os grupos marginalizados e discriminados na sociedade 

sofrem de uma falta de poder que os impede de lutar pelos seus direitos, 
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benefícios económicos e direitos sociais. Da mesma forma, esse sentimento de 

(des)poder os impede de participar nas decisões políticas que interferem nas 

suas vidas. Para alterar esta situação é necessário que esses grupos 

aumentem as suas competências e o seu poder e, a resposta para esta 

necessidade poderá ser as Tic, pelas suas características e poder. 

O conceito empowerment respeita vários princípios, de entre os quais estão, a 

saber: 1º princípio - Estabelecer uma relação de parceria com base na 

igualdade, ou seja ouvir o que as pessoas têm para dizer e partir desse ponto e 

criar um relacionamento de troca, dar e receber; 2º princípio - Contextualizar as 

idiossincrasias dos participantes com o meio envolvente; 3º princípio - Centrar 

o processo na expansão das capacidades e recursos dos participantes e do 

seu meio; 4º princípio - Respeitar o ritmo individual ou do grupo e manter a 

continuidade do processo; 5º princípio -  As ações devem sempre ser baseadas 

nas preferências e necessidades expressas pelas pessoas, grupos ou 

comunidades e não pelo investigador; 6º princípio - Incentivar sempre a 

participação ativa dos clientes em todas as decisões e ações (Pinto, 1988).  

Os grupos onde existe uma maior premência de intervenção, são grupos 

variados, mas muito homogéneos no sentido de estarem desprovidos de “poder 

institucional”, tais como: minorias étnicas e migrantes, mulheres 

desempregadas, sem-abrigo, doentes mentais, vítimas de violência ou abuso 

sexual.  

Tendo em conta a população alvo a que esta abordagem se destina 

compreende-se então que o objetivo do empowerment é fortalecer em direitos 

e em participação, grupos, pessoas ou populações sujeitos a discriminação e 

exclusão (Pinto, 1988).  

 

2.1. O autoconceito 

Por outro lado, as questões do empowerment vão salientar questões 

relacionadas com o autoconceito:  

No processo de “empowerment” comunitário observa-se a 
presença de fatores situados em distintas esferas da vida 
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social. Estão presentes microfactores encontráveis no plano 
individual, a exemplo do desenvolvimento da autoconfiança e 
da autoestima; na mesosfera social encontramos estruturas de 
mediação nas quais os membros de um coletivo compartilham 
conhecimentos e ampliam a sua consciência crítica; ao nível 
macro de fatores há estruturas sociais como o estado e a 
macroeconomia.” (Carvalho, 2004, p.1092). 

 Ora, o autoconceito determina a forma como os indivíduos se percecionam. No 

fundo, trata-se de um conjunto de construtos relacionais intrapessoais. É um 

sentido do Self ou imagem mental descritiva e avaliativa das capacidades e 

traços de cada um. Trata-se de uma estrutura cognitiva com traços emocionais 

e consequências comportamentais. Determina como nos sentimos com a 

nossa autoimagem e orienta as nossas ações. Este conceito está na base dos 

mais variados estudos psicológicos e pode assumir diversas definições. De 

uma forma geral, podemos dizer que autoconceito é a estrutura cognitiva que 

um indivíduo constrói sobre si, das suas potencialidades e limitações, e que 

estará na base dos comportamentos e das ações de um indivíduo nos mais 

variados contextos. Este aspeto deriva para variadíssimos conceitos 

psicológicos como a autoestima, autoeficácia, autoconhecimento, entre outros 

(Stein, 1996). 
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III – TEORIA DA APRENDIZAGEM 

Denominam-se teorias da aprendizagem em Educação, aos diversos modelos 

que visam explicar o processo de aprendizagem pelos indivíduos e, como a 

especificidade destes indivíduos é singular, tornasse pertinente e, de suma 

importante encontrar um modelo que se compatibilize com as suas 

necessidades e expectativas. Desta forma, pelas características deste modelo 

escolhemos o construtivismo. 

 

1. Construtivismo  

Este princípio defende a interação entre colegas, a autonomia de trabalho, 

resolução de problemas e tutoria pelo monitor.  É respeitado a noção de 

aprendizagem e a capacidade que cada aluno tem de assimilar a informação e 

incentivado uma aprendizagem não estruturada, rica em ferramentas, simples, 

descentrada do monitor, ou seja, princípios básicos do conectivismo de 

Siemens. O construtivismo opõem-se ao ensino instrucionista ou tradicional, 

influenciado pelas teorias behavioristas, que têm por objetivo transferir um 

conhecimento pré-definido, hierarquizado e compartimentalizado ao aluno, que 

funciona com um repositório de informações. Os conteúdos são apresentados 

de acordo com um plano prévio de ensino. Como o conhecimento resultante é 

desconectado, tende a manter-se inerte, podendo, posteriormente, vir a ser 

esquecido. Nesta abordagem, os erros são punidos e o aluno é passivo. O 

instrucionismo é a base do sistema adotado na maior parte das escolas atuais. 

O construtivismo opõe-se, dessa forma, ao paradigma instrucionista. 

Segundo a teoria construtivista de Piaget, cada indivíduo possui um 

mecanismo de aprendizagem próprio antes da escolarização. Para Piaget, 

desenvolve-se a capacidade intelectual interagindo com objetos do ambiente, 

sem ensino explícito. A meta é uma exploração ativa, onde constrói-se o 

conhecimento, ao invés de instruir-se através de aulas e livros.  

A construção do conhecimento resulta, então, da interação social, onde a 

educação se baseia num conjunto de problemas motivadores e realistas. Os 

problemas reais têm um enorme potencial para o aluno, porque, tipicamente, 
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requerem um grande número de conhecimentos e habilidades para a sua 

resolução e encorajam o aluno a demonstrar aplicações desse conhecimento 

no quotidiano. A resolução de problemas é uma forma de aprendizagem 

interessante porque aprende-se mais profundamente técnicas para resolver 

problemas que são importantes, questionando, procurando respostas em 

diferentes fontes, considerando diversas perspetivas, trocando visões com 

outros e construindo o seu próprio conhecimento. 

O construtivismo defende que os erros ajudam a entender ações e 

conceitualizações. O aluno construtivista é ativo no processo. A construção do 

conhecimento nem sempre é simples, mas esta dificuldade é produtiva: um 

sistema educacional que tenta tornar tudo fácil e agradável acaba por evitar 

que ocorram importantes progressos na aprendizagem. 

Dessa forma, no modelo instrucionista os estudantes trabalham 

fundamentalmente sozinhos, é feito um acompanhamento rigoroso do currículo 

pré-estabelecido. O curriculo é extremamente valorizado, as atividades 

curriculares baseiam-se fundamentalmente em textos e exercícios presentes 

em livros e a avaliação da aprendizagem é vista como separada do ensino e 

ocorre, quase que totalmente, através de testes. 

 

Ao passo que, no modelo construtivista, os estudantes trabalham 

fundamentalmente em grupos, são orientados para a busca pelas questões 

levantadas, as participações dos alunos são extremamente valorizadas, as 

atividades baseiam-se em fontes primárias de dados e materiais manipuláveis 

e a avaliação da aprendizagem está intimamente interligada ao ensino e ocorre 

através da observação do professor sobre o trabalho dos estudantes. 

 

Em suma, o construtivismo visava responder às novas necessidades de 

formação do século XXI, às novas realidades introduzidas pelo 

desenvolvimento tecnológico e as transformações económicas, sociais e 

culturais.  

O Behaviorismo, o Cognitivismo ou o Construtivismo, as três teorias da 

aprendizagem mais frequentemente utilizadas em ambientes instrucionistas, 
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segundo Siemens (2004), pertencem a um tempo em que a aprendizagem não 

beneficiava do tremendo impacto da tecnologia, como acontece atualmente. 

Assim, não têm em conta os atuais ambientes sociais subjacentes ao processo 

de aprendizagem, nem outros aspetos muito relevantes, como sejam a 

mobilidade profissional ao longo da vida, a importância da aprendizagem 

informal, a grande variedade de formas e meios de aprendizagem – através de 

comunidades de práticas, redes pessoais ou tarefas ligadas ao desempenho de 

uma profissão, desenvolvendo-se continuamente ao longo da vida. 

São estes, então, os princípios do Conectivismo que Siemens (Carvalho, 2007) 

postula que a aprendizagem e o conhecimento assentam em opiniões diversas. 

A aprendizagem é um processo de conectar indivíduos apesar de considerar 

que a aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos. Da mesma 

forma, promover e manter conexões é fundamental para facilitar a 

aprendizagem. A capacidade de ver essas conexões entre ideias, conceitos e 

áreas de saber é uma competência decisiva. Por outro lado, a capacidade de 

saber mais é mais importante do que aquilo que sabemos e manter um 

conhecimento atualizado e rigoroso é o objetivo de todas as atividades de 

aprendizagem conectivistas. A tomada de decisão é, em sim mesmo, um 

processo de aprendizagem e o conhecimento é flutuante e mutável.  
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IV – EDUCAÇÃO PARA ADULTOS 

A educação de adultos surge como sendo  

um movimento social: deve fazer-se uma educação 
permanente para o desenvolvimento da sociedade, de modo a 
que o progresso técnico e a cultura beneficiem todos os seres 
humanos. (>) Trata-se de um movimento para o bem da 
humanidade que se quer com uma energia social própria e 
dinâmica. (Finger, 2005, p.18).  

Este conceito é polissémico, pois enquadra um conjunto de modalidades e 

situações educativas amplas e distintas entre si. Este conceito é entendido 

como um processo educativo fora da “educação” e está impregnado de 

políticas sociais e de uma vontade de mudança social. Todas modalidades de 

formação: a alfabetização; ensino recorrente; formação profissional e educação 

extraescolar enquadram todas as circunstâncias de formação (formação formal, 

não formal ou informal) (Finger, 2005).  

Assim, compreendemos que este conceito emergiu de uma multiplicidade de 

práticas onde a aprendizagem é realizada com o fim de produzir mudança. É 

neste cenário que a valorização do direito à educação, especificamente 

destinada aos adultos, expressa novos significados, mantendo contudo a 

aposta nos sentidos mais tradicionais deste direito.  

Produzir mudanças num cenário mundial iminentemente influenciado pelo 

turbo-capitalismo (Finger, 2005) é um dos objetivos maiores da educação de 

adultos. Porém, para compreender melhor estes fenómenos de desigualdade e 

de risco teremos de entender a evolução destes processos de desenvolvimento 

económico. 

1. Evolução do conceito 

Desde meados dos anos 80, que tem-se verificado uma crescente evolução no 

desenvolvimento da sociedade. Este desenvolvimento origina uma 

multiplicidade de desafios que acompanham essa mesma evolução. Desta 

forma Mathias Finger apresenta quatro desafios: 

Um primeiro, referente a uma dimensão liberal, neo-liberal, de turbo 

capitalismo, há aqui um desafio de produção, neste sentido o pensamento é de 
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que, podemos produzir sempre mais, de maneira cada vez mais eficiente e 

com menos pessoas. A produção é mais barata, mais rápida e em maior 

escala, um reflexo da globalização. No entanto, com a evolução industrial a 

acelerar, muitas comunidades/nichos populacionais não acompanham essa 

evolução.  

Aí regista-se o desafio das desigualdades, em que se verifica uma drástica 

diferença entre comunidades de um mesmo país, e até mesmo entre países, 

porque enquanto uns se conseguem adaptar e evoluir com o desenvolvimento 

económico, outros não se adaptam, não acompanham essa evolução, o que 

culmina na geração de conflitos, movimentos sociais e contestações (Finger, 

2005). Este desafio provoca também, pela necessidade, movimentos 

migratórios continentais, que provocam desenraizamento cultural, social e 

familiar. 

Um terceiro desafio é o desafio cultural, neste verifica-se que o pós - 

modernismo é uma tendência para a incoerência intelectual e para a 

fragmentação da vida social e individual em inúmeras peças de um puzzle que 

nunca mais encaixam umas nas outras (Finger, 2005, pág, 24). Este facto leva 

a que as comunidades se degradem, em que o pensamento e opinião das 

pessoas traduz-se no facto de que a sociedade, ao invés das pessoas, 

pensarem de um modo ou de outro, pensam antes de um modo e de outro ao 

mesmo tempo, resultando em uma civilização industrial (que) tem tendência à 

homogeneização e à perda de identidade (>), uma (X) civilização 

indefinida(>) globalizada e com falta de identidade cultural. (Finger, 2005, pág. 

20).  

O quarto desafio apontado é o desafio ecológico que coloca limites físicos à 

evolução da sociedade. A verdade é que não se pode querer que toda a 

sociedade faça, por exemplo: a separação do lixo, sem mudar o estilo de vida, 

a consciência social, sem que essa faça parte da cultura e ideais individuais. 

Neste contexto, a Educação de Adultos trocou um discurso inicial que se 

baseava na formação como bem comum, que acabava por ser contributo para 

o bem coletivo, por um discurso que se traduz na autorrealização individual, em 

prol do clima de competitividade que advém do desenvolvimento económico 
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que pela sua influência o mercado de trabalho obriga a que cada individuo 

procure sobreviver neste contexto. Assim sendo, a educação de adultos que 

inicialmente se propunha a contribuir para a mudança social, apenas alcança 

alguns dos problemas sociais.  

Por outro lado, para além dos desafios, Mathias Finger conceptualiza cenários 

originados pelo turbo-capitalismo. Estes cenários estão intimamente 

correlacionados com os desafios, pois estes emergem dos cenários sociais 

conceptualizados por Finger. 

O cenário da escola empresarial: neste cenário a educação de adultos estará 

introduzida em escolas empresariais, com secções de aprendizagem, formação 

contínua, incluindo alguns fundamentos teóricos para a sua concretização. O 

cenário dos grupos de risco: deste cenário fariam parte os que não se adaptam 

ao desenvolvimento industrial e que têm, por isso, de se capacitar para ficarem 

aptos para o turbo – capitalismo.  

A educação de adultos seria, então, uma atividade para focalizar um grupo 

específico: desempregados, emigrantes e jovens, para os educar ou reeducar 

e, ao invés de os integrar na sociedade, simplesmente formatá-los consoante 

as necessidades do mercado. Concretizando-se isto numa guetização do 

campo. Embora a ideia inicial da educação de adultos fosse associar-se à 

mudança social, o que ocorre é tornar-se em uma atividade de reparação para 

manter o turbo–capitalismo em funcionamento (Finger, 2005, pág.29) e as suas 

consequências nefastas: a migração intercontinental, as condições sub-

humanas de habitabilidade originam situações onde as crianças estão em 

risco, a saúde de toda a família está em risco. Neste cenário pode-se entender 

a mais valia da formação de adultos, numa perspetiva de desenvolvimento 

local sustentado, onde a valorização do potencial humano poderá fazer 

ultrapassar e modificar os hiatos económicos e sociais. Todavia, se por um 

lado entende-se a necessidade de acabar com as clivagens sociais, por outro 

não se entende como é que o estado encara a situação do cenário de risco à 

luz das lógicas económicas. De tal forma, que as organizações estatais criadas 

no e com o intuito de ajudar, incentivar e reestruturar pessoas, famílias 

constatam que em muitas situações falham com as suas ajudas. 
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O cenário da sociedade de lazer desenvolve-se numa educação privatizada e 

cuidada em que as pessoas educam-se divertindo-se. É aprendizagem pelas 

atividades lúdicas que tem vindo a desempenhar um papel importante na 

formação de adultos, devido à evolução das novas tecnologias. Está mais 

ligada sobretudo aos mais idosos e às classes sociais mais privilegiadas, 

verifica-se também neste contexto, uma guetização do campo. 

Estes três cenários encaram a aprendizagem do adulto como uma simples 

ferramenta, tanto para promover o turbo – capitalismo como para reparar 

alguns dos seus efeitos negativos, os que são mais evidentes. Mas tendo em 

conta que o turbo – capitalismo um dia chegará ao fim por causa dos limites 

ecológicos que poderão ser atingidos pela globalização, é preciso uma 

educação de adultos que pense na ação social e a mudança social para não 

colocar a aprendizagem do adulto ao serviço de mais desenvolvimento 

industrial, mas colocá-la-á ao serviço da aprendizagem da nossa saída do 

impasse a que inevitavelmente conduz o desenvolvimento industrial. (Finger, 

2005, pág. 30). Mediante esta realidade, Mathias Finger propõe ainda, como 

solução, o cenário da responsabilidade ecológica social: este é um cenário 

considerado mais desafiante e inclinado para uma democracia participativa, 

responsabilizando os cidadãos no sentido a desempenharem um papel mais 

ativo no desenvolvimento das comunidades que integram.  

Na história da educação de adultos isto seria um regresso às ideias que a 

representavam entre os anos 20 e 40, mas adaptadas aos nossos dias. Há o 

fim de dar resposta a desafios culturais e ecológicos, adaptando a 

responsabilidade social aos novos desafios da sociedade. 

 

2. Educação versus formação 

 

Torna-se importante, neste momento fazer uma clara distinção entre a 

Formação e a Educação: 

• EDUCAÇÃO -  
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A Educação 

 (>) é exclusivamente a ação de uma sociedade, pelas 
diferentes instituições que esta sociedade cria através das 
instâncias politicas, dos governos, para assegurar a 
transmissão de conhecimentos, a transmissão de valores, a 
transmissão dos saberes-fazer, dos comportamentos, que vão 
primeiramente assegurar a integração na vida social, na vida 
cultural, na vida política das novas gerações ou das gerações 
que são mais antigas, mas que estiveram no desemprego e 
que devem encontrar uma nova integração na sociedade 
depois de ter perdido. (Josso, 2005, pág.116). 

É neste sentido que as escolas e instituições funcionam como meios 

para dar a conhecer os saberes que se consideram ser importantes de 

conhecer.  

A educação é, portanto, a sociedade a agir de acordo com o modo 

como são pensadas as instâncias políticas, ela depende do 

fundamento político que sustenta a base da sociedade, das políticas 

nacionais, bem como se verifica no nosso caso, depende da política 

europeia, assim como das políticas de algumas unidades como a 

UNESCO que se configurando em unidades internacionais, orientam-

nos a nível da educação através de grandes contributos, diretrizes para 

a sua excussão e funcionamento. (Josso, 2005) 

A educação ao guiar-se por estas diretrizes é considerada formal 

porque dá continuidade e assegura a estipulada vida da sociedade, o 

que acaba por ser preciso, no sentido da regulação social. Todavia, a 

Educação também detém em si alguma inovação, porque adapta-se 

aos passos dessa sociedade em constante evolução. É assim que 

professores e formadores são considerados agentes do governo 

(Josso, 2005) com um papel importante a conceber ao nível da 

mudança social. 

• FORMAÇÃO:  

Na formação de adultos, dever-se-á considerar que, para existir 

formação tem de existir quem desempenhe o papel de transmitir 

conhecimentos, a quem cabe a tarefa de passar a informação que 

estará na base da formação de quem se forma. 
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O conceito de formação não é unicamente uma ideia da formação 

profissional, formar é um conceito intimamente ligado com a 

socialização e ocorre durante toda a vida, contrariamente à educação 

que ocorre durante alguns períodos da vida, quer seja na escola, 

momentos de formação profissional, ou mesmo da formação contínua. 

(Josso, 2005) 

Segundo Canário (Cavaco, 2009) o fenómeno da globalização do 

pensamento e da ação educativa faz com que o processo educativo 

seja visto com uma continuidade que integra e correlaciona vários 

níveis de formalização da ação educativa: a educação formal 

(intencional, programada e afetiva a um conjunto de normas), a não 

formal (possibilita a construção de situações educativas de acordo com 

os contextos públicos) e a informal (não implica necessariamente uma 

não aprendizagem; permite uma aprendizagem sem essa 

consciencialização).  

Neste momento será o mais pertinente referir e, também, refletir sobre 

o trabalho, posicionamento e perspetivas dos formadores. Os 

formadores são fundamentais pois são eles que convivem, atuam e 

conhecem a realidade com nomes, caras e problemas. É porque há 

outras identidades subjacentes a pessoa que ensina. Esta não é só um 

formador, é um conteúdo construído de experiências, de princípios, 

valores, e que atua mediante essas características individuais que 

influenciarão o modo como procede à formação de outrem, essas 

outras pessoas também construídas de um conteúdo, diferentemente 

estruturado e diferente na sua essência, e é isso que tem de ser 

respeitado pelo formador.  

O respeito pela identidade, história e conhecimentos dos formandos faz 

parte de todas as atividades na formação de adultos. A necessidade de 

entender a necessidade da formação deverá sempre partir do 

formando, não deverá ser algo imposto. Neste sentido, quem está a 

formar-se espera que os formadores / educadores, sejam atentos e 

compreensivos em relação às dificuldades, problemas e necessidades 
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que fazem parte do contexto dos aprendentes. Quando há esta 

centralização da formação na pessoa, estabelece-se um nível em que 

a pessoa não só está a receber formação como está a formar-se, 

porque há refletividade que decorre ao longo do processo de formação. 

Dessa forma, dois objetivos igualmente importantes para a aprendizagem ao 

longo da vida, pelas suas características intrínsecas, são promover a cidadania 

ativa e fomentar a empregabilidade. Pois, aprender a aprender, a adaptar-se à 

mudança e a compreender vastos fluxos de informação são competências mais 

genéricas necessárias a todas as franjas da população. Cada vez mais, os 

empregadores exigem capacidade de rapidamente aprender e adquirir novas 

competências, adaptando-se a novos desafios e situações (CEE, 2000, p.12). 

Sendo então geral, o consenso em torno da ideia de que não apenas a 

educação e a formação ao longo da vida contribuem para manter a 

competitividade económica e a empregabilidade, como constituem igualmente 

o melhor meio de combater a exclusão social (CEE, 2000, p.7). 
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V - METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesta investigação segue uma lógica da investigação 

interpretativa. 

Assim sendo, e, perante esta problemática em questão o design da 

investigação utilizado será a micro-etnografia, tendo em conta as 

características que este possuí. Utilizar-se-á observação naturalista, focus 

group , observação dos comportamentos verbais e não verbais, vídeo e o diário 

da investigadora. Deve-se salientar que todas as fotografias tiradas do centro 

de Fanhões e vídeos obtidos nas aulas foram feitos com autorização escrita 

dos utentes que participaram e do diretor da comunidade terapêutica.  

 

1. Paradigma interpretativo 

O paradigma interpretativo valoriza a explicação e compreensão das situações, 

o caráter complexo e essencialmente humano. Este paradigma introduz uma 

dimensão que se distancia das investigações positivistas clássicas. De facto, 

não visa o estabelecimento das relações causa-efeito, não se orienta para a 

verificação de leis gerais, nem para a previsão de comportamentos, mas antes, 

para o desenvolvimento do conhecimento de situações inseridas em contexto, 

assumindo este conhecimento um caráter plural. Erickson (1989), incide sobre 

o objetivo da investigação neste paradigma situando-o no significado humano 

da vida social e na sua clarificação (p. 196). 

Por isso, todas a ferramentas a serem utilizadas respeitam essa clarificação. 

Não se pretende situações de causa-efeito, validade universal do método 

hipotético-dedutivo, mas sim a compreensão de fenómenos naturais e 

iminentemente sociais. E, a procura do significado e não da validade.   

Do ponto de vista deste trabalho é pertinente sublinhar que o paradigma 

interpretativo se inscreve na corrente mais ampla da investigação qualitativa 

(Bogdan, Biklen, 1999).  

Esta perspetiva então defende que toda a investigação seja feita in loco, ou 

seja, é uma investigação onde o investigador frequenta o local em estudo. A 
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razão para esta preocupação deve-se, na investigação qualitativa, à 

preocupação pelo contexto das ações, palavras, gestos, atitudes. O 

comportamento humano é influenciado pelo seu contexto (o porquê de 

determinada atitude face um colega, etc). Essa é a razão porque os 

investigadores fazem uma recolha de informação in loco, apesar de poderem 

utilizar outros instrumentos de trabalho. O vídeo, o gravador, máquina 

fotográfica são instrumentos de trabalho que podem completar o trabalho do 

investigador, mas estes podem também trazer alguns constragimentos. Por 

exemplo, o vídeo gravador tem várias características positivas para a 

investigação. É gravado uma imagem contínua com som da sala de aula, do 

professor e dos alunos. Pode ser visto várias vezes sem perder informação e 

assim analisada vezes sem conta. Porém pode ser prejudicial, na medida em 

que o comportamento dos alunos pode mudar com a presença das câmaras e, 

outras informações não são captadas pela câmara. Cheiros, temperaturas não 

são levados em conta pela lente da câmara de filmar (Wragg, 1994). 

A investigação qualitativa é descritiva, nada é trivial. Tudo interessa para 

qualificar e representar atitudes. A investigação qualitativa preocupa-se em 

compreender o processo mais do que o resultado, ou seja, como determinadas 

expectativas, medos e atitudes se refletem nas atividades da sala de aula e 

como estas podem desencadear outras expectativas frustradas, medos e 

outras questões relevantes.  

O relato escrito pelo observador tem a capacidade de proporcionar uma visão 

global da sala de aula e das interações aí decorridas, desde a posição dos 

móveis na sala até aos gestos e expressões feitas pelos observados. A 

complicação deste instrumento de trabalho é tentar captar todas as 

informações que existem e, quando elas são numerosas, decidir quais são as 

mais pertinentes. Da mesma maneira, a presença do observador pode 

influenciar o comportamento dos observados e assim alterar aquilo que deve 

ser natural e normal acontecer numa sala de aula. 

A forma como se analisa os dados também é característica da investigação 

qualitativa. Existe a forma indutiva de analisar os dados, partindo do geral para 

o particular, ou a chamada teoria fundamentada, onde se constrói um quadro 
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geral à medida que se recolhem as informações. O processo de análise dos 

dados vai se apurando à medida que se chega ao final da investigação. Só 

então se determinam quais as questões mais importantes.  

Por último, os investigadores procuram o significado das ações na abordagem 

qualitativa. A importância de perceber as perspetivas dos atores sociais é 

muita, porque só dessa maneira podemos compreender a dinâmica interna das 

interações, das ações. Torna-se compreensível o que não está a priori ao 

alcance de um investigador exterior ao fenómeno.  

Pode-se, então, concluir que a investigação qualitativa procura observar, reter 

e analisar dados, respeitando as suas características intrínsecas e extrínsecas 

e não os tratar como números e sempre respeitando o seu contexto e origem.  

Para Ludke e André (1986) a pesquisa qualitativa pode assumir várias formas, 

destacando-se, principalmente, a pesquisa etnográfica e o estudo de caso. 

Ambas vêm ganhando muita aceitação e credibilidade na área da educação, 

mais precisamente para investigar questões relacionadas com a escola, porém 

esta investigação não versará sobre esta temática, mas tem subjacente a ideia 

de educação, nomeadamente, educação de adultos. 

A etnografia é um método de investigação originário da antropologia. 

Inicialmente o tipo investigativo etnográfico tinha um caráter eminentemente 

descritivo, e a etnografia escolar, seguiria essa mesma linha de atuação. 

Todavia, Sabirón (2001) esclarece que a etnografia da Educação supera a 

tendência eminentemente descritiva, ao ser percecionada como tendo um 

enfoque pluridisciplinar e, uma vez que é pluridisciplinar o saber disponível 

sobre essas instituições, grupos e organizações, torna-se cada vez mais 

importante e pertinente a sua utilização. A tendência descritiva acompanha “de 

mãos dadas” a crítica, de tal forma que, a etnografia educacional, aponta para 

uma dupla vertente pensamento/ação, assim como para a finalidade 

consciencializadora e dialética da investigação sobre o conjunto dos 

fenómenos educativos. Conferindo à investigação etnográfica uma 

intencionalidade para além da mera interpretação. 
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Michael Genzuk (1993) baliza a etnografia como sendo um método de olhar de 

muito perto. Esta baseia-se em experiências pessoal e na participação no 

contexto observado. Envolvendo três formas de recolher dados: entrevistas, 

observação e documentos, os quais, por sua vez, produzem três tipos de 

dados: citações, descrições e excertos de documentos, que resultam num 

único produto, a saber: a descrição narrativa, esta descrição inclui todo o tipo 

de informação das variadas formas: gráficos, diagramas e artefactos, que 

ajudam a contar, interpretar e compreender a história. A etnografia consiste, 

assim, numa descrição profunda, e os etnógrafos têm como principal objetivo 

apreender os significados que são para os membros da cultura em estudo, 

dados adquiridos, e interpretar e comunicar às pessoas exteriores à cultura, os 

novos significados (Bodgan, Biklen, 1994). 

Para Genzuk (1993), os três princípios metodológicos que são constituintes do 

método etnográfico são: i) naturalismo: o objetivo do estudo etnográfico é a 

compreensão do comportamento humano e este só pode ser conseguido 

através de um contacto direto e não através de conclusões conseguidas a 

partir do modo como as pessoas se comportam em ambientes artificiais e 

controlados, ou a partir do modo como elas declaram comportar-se, em 

entrevistas. Esta é a razão pelo qual em etnografia se levam a cabo as 

investigações em cenários “naturais”, pois nestes cenários o investigador 

minimiza o seu impacto nas interações e comportamentos dos observados. 

Este procedimento para além de garantir a fidelidade do retrato feito pelo 

investigador, garante também a possibilidade de se poder generalizar algumas 

conclusões teóricas alcançadas pelo estudo. Por outro lado, faz sentido 

considerar o contexto onde as interações ocorrem para proceder a um retrato 

mais fidedigno da realidade; ii) compreensão: pela complexidade e totalidade 

do fenómeno observado, ou seja tem de se ser capaz de compreender as 

perspetivas culturais em que as ações humanas se baseiam. De facto, a 

importância da etnografia está, entre outras coisas, na sua capacidade de 

tornar estranho o que nos é familiar e de levar o observador, pelo ato de olhar, 

a demorar sobre o observado para o descrever e problematizar (Alaoui, 2002); 

iii) descoberta: outra característica do pensamento etnográfico é a conceção da 

investigação como um processo indutivo ou baseado na descoberta, em vez de 
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ser limitado pela testagem de hipóteses explícitas. Todavia, as hipóteses 

podem ser importantes em certos tipos de fenómenos sociais porque, através 

delas, o foco da investigação concentra-se e torna-se mais preciso, mesmo que 

vá mudando substancialmente à medida que avança. 

Segundo Hammersley (1990), a operacionalização da investigação ocorre, em 

termos metodológicos, com instrumentos de investigação social que 

comportem a generalidade das seguintes funções: 

• o comportamento das pessoas; 

• o estudo no seu contexto habitual e não em condições artificiais criadas 

pelo investigador; 

• os dados provêm de fontes diversas, sendo a observação e a 

conversação informal as mais importantes; 

• a recolha de dados não é estruturada, no sentido em que não decorre da 

execução de um plano detalhado e anterior ao seu início, nem são pré-

estabelecidas as categorias; 

• o foco do estudo é um grupo não muito grande de pessoas ou poderá 

ser uma única pessoa; 

• a análise dos dados envolve interpretação de significado e de função de 

ações humanas e assume uma forma descritiva e interpretativa; 

• a quantificação e análise estatística no estudo etnográfico tem  um papel 

meramente acessório. 

 

2. Focus Group 

O focus group integra um conjunto de métodos de discussão que tem a sua 

base organizada em grupos. O formato típico deste método envolve um grupo 

relativamente homogéneo de cerca de seis a oito pessoas que reúnem-se por 

um período de cerca de uma hora e meia a duas horas. A interação do grupo é 
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moderada por um avaliador/investigador que estabelece os tópicos ou 

perguntas para discussão.  

Ao inter-relacionar a interação e o confronto de diferentes pontos de vista, esta 

técnica serve para revelar as perceções e os pontos de vista dos participantes 

sobre questões relevantes para a avaliação. Estes pontos podem estar 

relacionados com a implementação, resultados ou impactos. O papel de 

moderador desempenhado pelo avaliador tem o objetivo de dar abertura à 

discussão e de alargar o seu âmbito ou possibilidades de resposta. Os 

participantes são incentivados a dar um novo rumo – muitas vezes, inesperado 

– à conversa, dando abertura a diferentes ângulos sobre os tópicos em 

avaliação. Os focus groups também podem revelar-se um meio eficaz para 

avaliar temas delicados. 

Estes grupos constituem uma forma de avaliação participativa. Ao envolver os 

atores e os beneficiários de um programa como coparticipantes, as conclusões 

do estudo serão mais credíveis e mais fáceis de serem aceites. A técnica de 

focus group pode ser igualmente usada para a validação de dados recolhidos 

ou para complementar dados quantitativos. 

O focus groups produz informação iminentemente qualitativa. Esta 

habitualmente é combinada com outros métodos e incorporada numa 

abordagem de estudo de caso. Esta técnica adapta-se bem aos casos em que 

os tópicos em avaliação e as questões a serem abordadas dão origem a 

opiniões divergentes, mas em que a discussão pode conduzir a um ponto de 

vista mais profundo e mais ponderado. 

A técnica dos focus groups é um método valioso na avaliação onde existe um 

hiato de poder entre participantes e responsáveis pela tomada de decisão.  

Atualmente considera-se que o ideal de prática desta técnica, passa pela 

constituição de grupos homogéneos, ainda que com a participação de 

indivíduos heterogéneos, produzindo, assim, informação que pode direcionar 

perspetivas diversificadas, as experiências e os pontos de vista das diferentes 

partes. 
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3. Descrição da investigação 

Recapitulando, esta investigação micro-etnográfica, conta com a participação 

de oito- inicialmente, mas somente sete assistiram à maioria das aulas – 

participantes que são utentes numa comunidades de reabilitação e reinserção 

de pessoas com problemas com adições, sejam elas quais foram. Para 

compreender e percecionar a investigação segue entãu uma descrição sobre 

os elementos que produziram e participaram neste projeto.  

Claramente que todos os nomes dos utentes foram alterados para garantir a 

confidencialidade dos mesmos. 

Somente nos vídeos se enuncia os verdadeiros nomes dos participantes, mas 

como a transcrição dos vídeos. 

 

3.1. Participantes 

A seguir segue a descrição dos utentes que participaram com a investigadora 

neste percurso. Segue também a descrição da investigadora, do centro de 

Fanhões, dos vários departamentos, do dia a dia, das salas relevantes para a 

investigação. A mesma forma, segue também, a descrição das sessões por 

parte da investigadora, os dados recolhidos e as perspetivas pessoais dos 

utentes. 

Utentes 

Francisco – o Francisco é um homem na casa dos quarenta anos de idade. 

Está a fazer o programa do Desafio Jovem por motivos de consumos de droga, 

álcool e barbitúricos durante um período muito grande da sua juventude. Está a 

frequentar o programa à mais de um ano e, já o tendo terminado, continua no 

centro por falta de apoio familiar. Está numa fase de procura ativa de emprego 

e, o grande obstáculo, à sua inserção é um currículo muito deficiente e pouca 

experiência de trabalho. Todavia, é uma pessoa extrovertida e divertida. 
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Inácio -  o Inácio é um homem na casa dos 50 anos. Vem de Peniche, bairro 

da Laranjeiras e durante muito tempo foi pescador. Tem a mulher e filhos a 

viver neste bairro, mas estão separados há anos devido aos consumos de 

droga e barbitúricos, que levou Inácio para Lisboa à procura de droga e formas 

de sustentar o seu vício. Está no programa há um ano, estando agora na fase 

de reinserção. Tem problemas de saúde provocados pelos anos de consumos, 

o que o leva a faltar algumas sessões para fazer análises e ir às consultas 

hospitalares. O Inácio é um homem simpático, dócil e muito curioso e 

determinado. 

Carlos – o Carlos é um homem na casa dos 50 anos. Vem do norte de 

Portugal. Esteve no programa do Desafio Jovem durante um ano e, logo após o 

terminar iniciou a procura ativa de emprego. Conseguiu encontrar emprego a 

meio da investigação. Continua a viver no centro de Fanhões, pois o apoio 

familiar não está muito estruturado. O Carlos é uma pessoa divertida, assertiva, 

diretiva. De tal forma é diretivo que, controlava as decisões que o grupo dele 

tomava. 

António  - O António é o parceiro do grupo do Carlos. Está na casa dos 40 

anos. Vem do norte de Portugal. Está no Programa do Desafio jovem e vai 

iniciar, em breve a procura ativa de emprego. Está no Desafio jovem devido a 

problemas de consumo de drogas e barbitúricos. O António é uma pessoa 

reservada, meiga, divertida e atenciosa. 

Euclides -  O Euclides é um aluno do Desafio Jovem já algum tempo, está na 

casa dos 50 anos e vem dos Palop’s. O grande problema do Euclides foi o 

álcool. Trabalhava como operário na construção civil. Tem família que nunca 

conheceu, aliás o grande interesse do Euclides nestas formações vai no 

sentido de ter um e-mail para abrir uma conta no facebook, para conseguir 

comunicar com o filho, que não o vê há muitos anos. Inicialmente, não se 

conseguia entender minimamente a personalidade de Euclides, mas 

gradualmente, veio-se a constatar que ele é uma pessoa social, disponível e 

mais-ou-menos interessadas em aprender novas tecnologias. Deste grupo de 

alunos, o Euclides é o único que mora fora do centro, nos apartamentos de 

reinserção. 
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Vasco – O Vasco é um aluno do Desafio Jovem, está na casa dos 20 anos de 

idade e, veio para a Desafio Jovem por problemas de consumo de droga e 

comportamentos desviantes. Tem algumas dificuldades de aprendizagem. Já 

tem um filho e fala nele muito pouco. O Vasco é uma pessoa calma, silenciosa, 

curiosa e meiga. Deste grupo, o Vasco é o que demonstrou logo, à priori 

algumas competências tecnológicas. 

Guimarães -  O Guimarães é um aluno que anda na casa dos 60 anos de 

idade. Veio para o programa do Desafio Jovem há um ano e o seu grande 

problema foi o álcool. Não fala muito sobre a sua família ou sobre o que fazia 

antes de entrar para o programa, mas, nota-se que é uma pessoa com uma 

linguagem articulada, ponderada, calma e brincalhona. Apesar da idade 

convive com todos os colegas. 

Investigadora – a investigadora, de nome Sofia, tem 33 anos de idade, 

trabalhou no Desafio Jovem durante 11 anos. Entrou como voluntária para uma 

equipa de rua, chamada Operação Josué no ano de 2002. Trabalhou como 

voluntária a tempo integral durante dois anos e, após o casamento, ficou 

agregada ao departamento das prevenções. Nesse departamento 

desempenhou funções de técnica de prevenção primária em ambiente escolar, 

tendo desempenhado as suas funções nas áreas escolares de Rinchoa, 

Cacém e Amadora. Após algum tempo surgiu a necessidade e o interesse em 

desempenhar funções de mediadora social numa equipa de rua em Setúbal e 

Loures. Passado algum tempo e, após a conclusão da licenciatura, ficou a 

coordenar o departamento das Prevenções e do projeto CRES, um projeto de 

trabalho social. Pelos anos que passou no Desafio Jovem, a investigadora 

conhece a fundo os códigos de linguagem e comportamentais promulgados 

pela comunidade.  

 

3.2. Atividades realizadas – plano de intervenção  

Esta investigação iniciou-se a intervenção com uma apresentação e breve 

questionamento sobre as espectativas em relação à formação e conhecimentos 

já adquiridos. Após esta atividade em grupo, delimitou-se doze ações de 



43 

 

formação, que seriam implementadas uma vez por semana. Estas ações 

tinham uma duração média de 90 minutos, a sete utentes do Centro de 

reinserção do Desafio Jovem, em Fanhões, Loures.  

Centro de Fanhões – O centro do Desafio Jovem em Fanhões é a sede do 

mesmo ( ver anexo VIII). Lá situa-se todos os departamentos que estão 

relacionados com o programa e não só. Tem o departamento das prevenções, 

da psicologia, equipa de rua, operação Josué, mais a administração, oficinas 

de mecânica, carpintaria, lavandaria e padaria. 

Este centro é diferente dos outros, pois tem muitas pessoas que lá trabalham 

mas não moram lá, nem intervêm no programa dos utentes. Todavia, as 

interações são frequentes e fomentadas. Este centro é especialmente dedicado 

a pessoas em situação de marginalização social. Os utentes são referenciados 

pela segurança social no sentido de se proceder à procura ativa de emprego e 

reinserção social. Logo a problemática em que se insere este centro é mais 

diversificada do que a dos outros centros: 

O centro, neste momento está cheio ou seja, as camas protocoladas 

com a Segurança Social estão cheias – 25 pessoas e é misto, mas a 

maioria dos utentes são do género masculino. 

Os quartos são partilhados, desde três a seis utentes, depende da 

dimensão dos quartos. Cada quarto tem guarda-vestidos, mesinhas de 

cabeceira e cada utente pode trazer alguns objetos pessoais e livros 

para colocar no quarto. A limpeza e arrumação do quarto é da 

responsabilidade dos utentes que lá dormem.  

Dia a dia no centro: como foi referido acima, o centro de Fanhões é 

muito peculiar pelas características, tarefas e departamentos que lá 

funcionam.  

O dia a dia deste centro é muito preenchido, é normal ver carrinhas 

com o logo da IPSS a entrar e sair do centro, mais a pessoa 

responsável pelas voltas tratar dos assuntos da administração, 

pagamentos e levar as encomendas da lavandaria aos clientes. 
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Mas, começando pelo princípio, os utentes acordam às 7:00 da manhã 

e às 8:00horas já têm que estar vestidos, quartos arrumados e 

pequeno-almoço tomado. Das 8:00 às 9:00 horas têm um tempo com 

um monitor, onde falam sobre as dificuldades e progressos, a escala 

para esta reunião é rotativa e todos os monitores, incluindo o diretor do 

centro estão incluídos. Ao fim de semana estas reuniões não existem, 

mas as horas de acordar mantêm-se iguais. 

Depois do tempo de reunião, cada utente sabe o que tem que fazer, 

pois existe uma escala mensal. Nessa escala está indicado se o utente 

está nas limpezas interiores, exteriores, cozinha, despensa, obras, 

jardins, carpintaria, padaria e lavandaria (anexo IV). Existem trabalhos 

que são mais direcionados a determinados utentes, pois existem 

alguns que são mais autónomos no tipo de trabalho e outros que 

necessitam um acompanhamento mais presente de um monitor, 

porque quem está no jardim é orientado pelo responsável do jardim , 

mas o trabalho é efetuado em autonomia, quem está na lavandaria, 

padaria, cozinha e despensa está mais controlado pelos monitores, 

colaboradores e responsáveis por essas áreas. Geralmente o período 

de trabalho da manhã termina às 12:30 que é quando o refeitório é 

aberto para o almoço. O período do almoço ocorre das 12:30 até às 

13:30. Após o período do almoço segue as tarefas da tarde, que 

costumam ser iguais à da manhã, só se o monitor responsável o retirar 

para outra tarefa. O trabalho termina às 17:30, após essa altura é 

costume os utentes irem tomar banho, mudar de roupa para irem jantar 

às 18:30 horas. Após essa refeição os utentes poderão deslocar-se ao 

centro da vila de Fanhões, para ir ao café ou outras atividades 

permitidas. Às 22:00 horas os utentes que estiverem no centro dirigem-

se para o refeitório para tomar o reforço e, o recolher é as 22:30 horas. 

Existem horários diferentes consoante a realidade do utente, pois para 

aqueles que já trabalham fora do centro tomam o pequeno-almoço 

mais cedo e podem jantar mais tarde, é dependente dos horários de 

trabalho. 
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Os vários trabalhos que ocorrem no centro têm vários sentidos, um 

poderá ser considerado como ocupação de tempos do tempo livre e 

por outro lado colmata necessidades diárias num centro comunitário.  

No centro de Fanhões não se vê muita desorganização, desarrumação, 

sujidade ou mesmo papeis no chão, pois a necessidade de envolve-los 

em ordem, limpeza e cuidado é demonstrar carinho para com os 

utentes. De facto, mais perto do final do dia, é comum ver-se as 

crianças do monitores que vivem dentro do centro com as suas famílias 

brincarem com os utentes. Quase se esquece que estamos numa 

comunidade onde indivíduos que tiveram problemas com drogas, álcool 

e problemas legais.  

Todos os filhos dos monitores sabem que eles estão no programa, 

aliás, muitos destes monitores fizeram o programa anos atrás e, agora, 

com a sua vida restruturada vêm ajudar outros a ultrapassar os meus 

problemas.    

Sala de formação – a sala em questão é relativamente pequena, formal, com 

cadeiras e mesas alinhadas como numa sala de aula (ver anexos VIII, XIX). 

Este espaço está aberto durante os intervalos de almoço, jantar e tardes dos 

fins de semana, para qualquer utente poder utilizar. 

Sala de estar -  Esta sala foi utilizada para fazer os focus group. É uma sala 

suficiente grande para albergar todos os utentes do centro. 

As sessões de formação - Estas ocorreram na sala de formação durante 12 

aulas de 1:30 horas.  

A planificação das formações (ver anexo I), independentemente das temáticas 

a serem abordadas, segue determinados princípios da aprendizagem com as 

tecnologias, nomeadamente as noções teóricas do construtivismo. 

Por outro lado, em vez das entrevistas semidiretivas ou abertas, far-se-á focus 

group. O uso de focus groups ou grupos de discussão é um método de 

investigação social já consolidado, que assume a forma de uma discussão 

estruturada que envolve a partilha progressiva e a clarificação dos pontos de 



46 

 

vista e ideias dos participantes. Usado inicialmente em estudos de mercado, é 

agora extensamente aplicado a uma variedade de contextos de aplicação e de 

investigação académica, com vista à produção de informação e de 

conhecimento.  

Durante o tempo das ações de formação irá-se proceder à recolha de dados 

através de grelhas de observação dos indivíduos (ver anexo IV).  

As categorias utilizadas para as grelhas de observação das formações e das 

atividades diárias emergiram da própria observação e, forma organizadas 

segundo comportamentos verbais e não verbais, a saber: 

Para a observação diária foram utilizadas as seguintes categorias para 

comportamentos verbais: 

- Silêncio – o observando não emite qual quer som; 

- Falar – o observado tem um diálogo circunstancial, mas não é de 
cumprimento. É uma conversação de curta duração; 

- Responder – o observado responde a uma questão colocada; 

- Conversar – o observado tem um diálogo interativo com outra(as) 
pessoa(s) e tem uma duração maior que a categoria falar; 

- Questionar – o observado questiona alguém; 

- Cumprimentar – o observado cumprimenta as pessoas; 

- Despedir – o observado despede-se; 

- Trautear – o observado emite um som melodioso. 

Para os comportamentos não verbais foram utilizados as seguintes categorias: 

- Deslocar – o observado desloca-se de um ponto para outro; 

- Manipulação de objeto – o observado manipula um objeto ou para o 
transformar ou para que este efetue uma tarefa; 

- Jogar – o observado participa num jogo ativamente; 

- Abrir/fechar – o observado abre e fecha uma porta; 

- Vestir – o observado coloca a roupa que necessita para trabalhar; 
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- Deslocar objeto – o observado desloca um objeto de um ponto para o 
outro, mas não o manipula; 

- Olhar – o observado olhar para um ponto, objeto, pessoa, etc; 

- Sorrir – o observado demonstra um sorriso ou gargalhada, mas sem 
som; 

- Brincar – o observado brinca com outra(as) pessoa(s); 

- Imóvel – o observado não se mexe, nem desloca o olhar; 

- Gesticular – o observado mexe muito os membros superiores em 
pequenos, médios ou amplos gestos. Esta categoria está inserida, 
normalmente, numa conversa; 

- Contagem – o observado conta objetos; 

- Ouvir – o observado ouve o que lhe é dito sem responder, é uma 
comunicação unidirecional; 

- Mexer – o observado mexe o corpo, em alguma parte do corpo, roupa, 
objeto, mas não o desloca nem o manipula; 

- Beber – o observado ingere líquidos quentes ou frios; 

- Ligar – o observado liga um objeto elétrico; 

- Navegar – o observado está a utilizar a internet em um computador sem 
intenção pedagógica; 

- Despir – o observado retira peças de roupa; 

- Levantar – o observado ergue-se da posição sentada; 

- Sentar – o observado coloca-se na posição sentada; 

- Entrar – o observado entra num espaço fechado à observadora; 

- Sair – o observado sai de um espaço fechado à observadora; 

- Comer – o observado ingere comida. 

As categorias que emergiram da observação das formações, da mesma forma 

que as categorias da observação diária, também é dividida entre 

comportamentos verbais e não verbais e, muitas das categorias que se 

encontraram na observação diária, também estarão presentes nas 

observações das formações. Dessa forma as categorias que encontramos na 

observação da formação são:  



48 

 

• As categorias para comportamentos verbais 

- Silêncio – o observando não emite qual quer som; 

- Falar – o observado tem um diálogo circunstancial, mas não é de 
cumprimento. É uma conversação de curta duração; 

- Responder – o observado responde a uma questão colocada; 

- Conversar – o observado tem um diálogo interativo com outra(as) 
pessoa(s) e tem uma duração maior que a categoria falar; 

- Questionar – o observado questiona alguém; 

- Cumprimentar – o observado cumprimenta as pessoas; 

- Despedir – o observado despede-se; 

- Comentar – o observado tece um interpretação pessoal de uma 
informação dada; 

- Gargalhada – o observado emite uma gargalhada sonora. 

• As categorias para comportamentos não verbais 

- Deslocar – o observado desloca-se de um ponto para outro; 

- Manipulação de objeto – o observado manipula um objeto ou para 
o transformar ou para que este efetue uma tarefa; 

- Deslocar objeto – o observado desloca um objeto de um ponto para 
o outro, mas não o manipula; 

- Olhar – o observado olha/observa um ponto, objeto, pessoa, 
apresentação, etc; 

- Sorrir – o observado demonstra um sorriso ou gargalhada, mas 
sem som; 

- Brincar – o observado brinca com outra(as) pessoa(s); 

- Imóvel – o observado não se mexe, nem desloca o olhar; 

- Gesticular – o observado mexe muito os membros superiores em 
pequenos, médios ou amplos gestos. Esta categoria está inserida, 
normalmente, numa conversa; 

- Mexer – o observado mexe o corpo, em alguma parte do corpo, 
roupa, objeto, mas não o desloca nem o manipula; 
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- Navegar – o observado está a utilizar a internet em um computador 
sem intenção pedagógica; 

- Levantar – o observado ergue-se da posição sentada; 

- Sentar – o observado coloca-se na posição sentada; 

- Entrar – o observado entra num espaço fechado à observadora; 

- Sair – o observado sai de um espaço fechado à observadora; 

- Assoar – o observado utiliza um lenço para limpar o nariz; 

- Coçar – o observando coça cara, corpo e cabeça; 

- Bocejar – o observado boceja; 

- Tossir – o observado tosse; 

- Caretas –  o observado faz caretas com a cara; 

- Bater – o observado bate com a mão na mesa; 

- Fazer a tarefa – o observado executa a tarefa que foi pedida pela 
investigadora. 

Por outro lado, o diário de bordo da investigação (ver anexo VI) também é 

muito importante, na medida em que se consegue retirar as perspetivas, 

dificuldades e limitações da investigadora, do estudo e da metodologia 

utilizada. 
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AVALIAÇÃO 

Fig. 1 – Imagem representativa do esquema de intervenção 

Esta investigação segue uma calendarização característica da escolha pela 

micro-etnografia, assim sendo, temos três momentos interativos: i) a 

planificação; ii)a intervenção e iii) analise e tratamento dos dados. A avaliação 

é simultânea a toda a atividade, inicia-se com a planificação e termina com a 

execução deste relatório de investigação.  

Calendarização 

Planificação – 1de setembro a 1 

de novembro de 2011 

 

 Intervenção – 1 de fevereiro a 

30 de junho de 2012 

Análise e tratamento dos dados 

– 15 de julho a 30 de setembro 

de 2012 

Avaliação – 1 de setembro a 30 de setembro 

 

Intervenção 

Focus Group/ pré teste 

Ações de formação: grelhas 

Focus group 

Observação naturalista  

Diário de intervenção 

Focus Group 
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VI - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A avaliação é um julgamento que todos já experimentamos. Avaliar é dar 

significado a algo ou a alguém. Pode-se empregar uma avaliação política, 

pessoal, de produtos, escolar. No campo do ensino, a avaliação caracteriza-se 

não só como sendo um processo externo, mas também como um processo que 

está integrado na aprendizagem em si. (House, 1980).     

 

1. Apresentação de resultados 

A avaliação é o ato de atribuição de significados. Investigação é o ato de 

pesquisar algo. Deste modo, toda a investigação requer uma avaliação. 

Através desta relação são determinados pontos fracos e fortes dos objetivos de 

estudo. A Avaliação é o instrumento que vai durante um processo formativo 

compreender a teoria, encontrar respostas ao problema do objeto em estudo. 

Ela permite conduzir de melhor forma as etapas da investigação (Bickmen, 

2005). Esse sentido de avaliar está bem presente nas várias entradas do diário 

da investigadora (ver anexo VI), onde vários problemas ocorrem: porque a 

camera não apanhou todos os intervenientes da sessão, nem a totalidade da 

mesma (>)apresentação toda não correu como planeado. A internet falhou por 

motivos estranhos(>) Novamente tive problemas técnicos(>) Apesar de ainda 

não ter conseguido resolver o problema técnico(>) Ainda não resolví o 

problema técnico> isto tornasse problemático(>) tive uns problemas 

informáticos(>) A motherboard do portátil que estava ligado ao projetor, não 

estava a projetar(>) Depois esse portátil não tinha som(>); e as várias 

tentativas de que da próxima formação tudo corra melhor: tenho que 

reestruturar toda a planificação(>) tenho de comprar um tripé(>) recorri ao 

meu Notebook(>) Amanhã tenho de ir comprar um tripé, porque não dá estar 

sempre a virar a camera(>) Depois de alguma hesitação, decidi mudar de 

portátil e liguei a um que funcionou logo à primeira.(>) O problema com isto é 

que desgasta-me, desgasta os alunos e perdemos tempo de aula.  

Por outro lado, a reflexão e interpretação das leituras da realidade, permite 

que, à medida que a intervenção ocorra, se mude de direção, de percurso se 
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for necessário: Acho que as tarefas são apropriadas aos conhecimentos de tic 

destes grupos e não me pareceram muito difíceis ou impossíveis de serem 

executadas(>) Será que necessito tornar estas aulas mais dinâmicas(>) Será 

que estou somente concentrada num grupo, mas de facto passo mais tempo 

com um dos grupos que mais tem conversas paralelas(>) O problema com isto 

é que desgasta-me, desgasta os alunos e perdemos tempo de aula. 

Apesar disto, as perceções da investigadora também apontam para algumas 

vitórias: Apesar disso até fiquei contente com a formação, pois eles pareciam 

estar muito entusiasmados com as aulas. Pelo menos barulho eles faziam 

(>)Espero que a próxima formação corra tão bem quanto esta (>)esta aula 

correu muitíssimo bem (>)Alguns já entenderam que o computador poderá ser 

uma mais valia para aprenderem a escrever (>)Fiquei muito feliz pela reação 

do Vasco e do Euclides a estas aulas (>)tudo corre bem(>)mas creio que 

ontem a formação correu muito bem.(>) Esta discussão em grupo correu muito 

bem (>) Esta formação foi bastante interessante, pois começam a ficar mais 

autónomos nas tarefas que são lhes propostas (>) Eles conseguiram tornar-se 

produtores de informação. 

Por outro lado, as dificuldades sentidas aquando das observações diárias 

também limitaram a atuação da investigação: Bem foi um bocado estranho 

porque acho que me aproximei demasiado dele (>) a questão da proximidade. 

Se calhar para garantir a naturalidade dos seus comportamentos deverei me 

afastar mais (X) também quando ou vão à casa-de-banho, quarto e escritório 

dos monitores também não posso entrar (X) saiu numa carrinha e só voltou na 

hora do almoço. Ainda ponderei ir buscar as chaves e arrancar atrás dele, mas 

isso poria em causa a observação (X) mas claro sem ouvir nada (X) toda a 

questionar senão deveria cancelar e fazer noutra altura (X) Senti-me uma 

intrusa (X) todavia, senti-me mal, muito mal (X) eu para o observar, teria de 

me expor como observadora (X) Acho que alguns deles já entenderam que os 

observei ou irei observar. São questões relacionadas com a exposição de 

papel de investigadora, com o género e as limitações físicas, com as tarefas 

que cada utente deveria executar e o quanto essas tarefas dificultaram a 

observação, com as dificuldades técnicas pois para ouvir-se os diálogos a 

posição de investigadora seria descoberto. As questões éticas também 
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assolaram a investigadora, pois a linha entre a observação não participante e a 

curiosidade mórbida é bastante ténue se não existir uma intenção investigativa. 

Por outro lado, a questão do “incómodo” não só se fez sentir por parte da 

investigadora, mas como esta intuiu, também se fez sentir nos observados. 

Não é usual uma ou várias pessoas estarem a observar-nos com papéis 

durante um dia de trabalho, apesar de várias pessoas ajudarem a investigadora 

a “esconder-se” ou a tentar enquadrá-la no contexto de trabalho do observado. 

Dessa forma e, com todos os constrangimentos que daí advêm, prescindiu-se 

do registo dos conteúdos das conversas em detrimento da “naturalidade” dos 

comportamentos dos observados, pois é fácil constatar nos registos dos 

comportamentos diários (ver anexo III), que inicialmente a investigadora ainda 

mencionava o teor da conversa e as suas temáticas, mas à medida que as 

dificuldades em manter o rigor pela naturalidade se vinha a fazer sentir, teve-se 

de tomar uma decisão. 

Por outro lado, a questão da mobilidade da investigadora foi outra dificuldade 

sentida, pois no início da observação de um utente, este foi “recrutado” para 

ajudar um monitor numa atividade a realizar-se fora do centro. Desta situação 

existia duas hipóteses ou se ia “atrás” do utente ou esperar-se-ia pelo retorno. 

Destas duas hipóteses provinha prós e contras, pois ao pegar-se no carro e ir 

de encontro com o utente poder-se-ia por em causa a observação, mas 

observávamos a atividade, por outro lado, se esperássemos o retorno do 

utente manteríamos a posição de observador intacto, mas existiria um lapso de 

atividades registadas. Após alguns segundo de reflexão, escolheu-se esperar o 

retorno do utente, para não prejudicar a posição de investigador nesta 

observação e nas futuras. 

Destas observações naturalistas (ver anexo III) emergiu uma realidade de 

atividades e teias de relacionamento entre os observados e os seus colegas, 

monitores e pessoal de apoio ao funcionamento do centro.  
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Gráfico I – Gráfico representativo das frequências das categorias dos comportamentos verbais da observação 

diária 

Apesar de 49% dos comportamentos verbais ter sido atribuído ao silêncio, a 

segunda categoria é atribuído ao conversar, que de facto é algo que fazem 

muito. Claramente que a categoria silêncio advém da tipologia de trabalho que 

caracteriza as atividades que os observados desempenham sozinhos, 

nomeadamente o trabalho de jardinagem. A linha de relacionamentos entre os 

utentes é muito forte e presente em todas as atividades que desempenham. 

Seja estar na fila para a refeição, tempo de lazer e tempo de atividade. Não 

devemos esquecer que estes utentes passam todo o dia acompanhados com 

os colegas, deverá existir algum tempo em que estão sós, mas a grande 

maioria estão acompanhados por alguém. Esta situação não é uma condição 

sinec quanone para terminarem o programa de reabilitação, mas sim uma 

situação de advêm de estarem juntos numa comunidade terapêutica. Não nos 

podemos esquecer que esta categoria é marcada por uma conversação 

intencional, deliberada e de longa duração. 

A outra categoria que detêm o maior número de frequências é a “falar”. Esta 

categoria apresenta uma conversação não intencional e de curta duração, 

podermos considerar uma comunicação circunstancial. Este tipo de 

comunicação está mais relacionada com a comunicação com outros utentes 

que não têm tanto relacionamento e outros membros da IPSS que não são 

monitores. 

Claramente, que a teia de comunicação é mais forte e frequente quando os 

destinatários da comunicação são os colegas. 
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Tabela I – Representação das frequências das categorias dos comportamentos verbais das observações diárias. 

Denotasse claramente este fenómeno na comunidade terapêutica, os utentes 

agrupam-se em conjunto, trabalham, convivem, dormem, comem, fazem a 

higiene juntos. Essa sistemática presença de um colega faz com que a teia de 

comunicação se fortaleça em relação ao colega. Todavia, isso não quer dizer 

que essas conversas sejam íntimas ou estejam inseridas numa situação 

terapêutica.  

Tabela II – Representação das frequências das categorias dos comportamentos verbais das observações diárias. 

Relativamente à teia de comunicação entre os observados e o pessoal da 

IPSS, observa-se uma diminuição drástica das frequências das categorias mais 

relevantes, apesar disso na categoria conversar, devido à impossibilidade de 

registar as conversas por ser difícil, está incluído a comunicação terapêutica.  

Apesar disso, a disparidade dos valores de comunicação entre os colegas e o 

pessoal da instituição denotam que o relacionamento estabelecido entre ambos 

é institucional – em relação ao pessoal – e mais relacional – com os colegas. 

Estes valores mantêm-se apesar de a grande maioria dos monitores e pessoal, 

morar no centro com os utentes. 

Categoria Frequência Destinatário 

Conversar 186 Colegas 

Falar 53 Colegas 

Categoria Frequência Destinatário 

Conversar 42 Pessoal (monitores e outro pessoal relacionado com o 

funcionamento do centro 

Falar 7 Pessoal (monitores e outro pessoal relacionado com o 

funcionamento do centro 
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Gráfico II – Representa as frequências dos comportamentos não verbais das observações diárias 

Os comportamentos não verbais estão muito relacionados com as atividades 

laborais que os observados desempenham, com momentos de lazer e de 

refeição e aconselhamento. 

A grande categoria é “deslocar objeto” que está associada ao desempenho de 

uma tarefa, tem 28% das frequências. Seguidamente, a categoria “deslocar”, 

que está associada ao deslocar do observado no centro e durante o trabalho, 

tem 25% das frequências. A terceira categoria está associada à conversação, a 

categoria “gesticular” tem 20% das frequências. O resto está dividido em 

percentagens de pouca expressão que representam todos os espectros da vida 

dos observados.   

Com estas informações poderemos inferir que a grande parte do seu dia está 

correlacionada com as tarefas que desempenham e o que isso representa. 

Tarefas relacionadas com os vários setores do centro, jardim, cozinha, padaria 

e manutenção das infraestruturas. Cada utente têm em média 7 horas de 

trabalho diário, claramente que umas tarefas apresentam um maior desafio 

físico que outras, outras apresentam, porém, uma maior exigência em termos 
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de responsabilidade. Inicialmente os utente desempenham tarefas em conjunto 

e com a supervisão dos monitores, mas há medida que vão demonstrando o 

sentido de responsabilidade mencionado na descrição da instituição, vão-se 

autonomizando da constante supervisão dos monitores. Dessa forma, é usual 

ver-se os utentes a trabalharem sozinhos longos períodos da manhã ou da 

tarde, como por exemplo o Inácio esteve o dia praticamente sozinho a trabalhar 

no jardim e o Guimarães trabalhou autonomamente durante algum tempo na 

cozinha a descascar vegetais (ver anexo III). Apesar disso, a dependência da 

supervisão ou aprovação do monitor está de alguma forma presente, pois se o 

monitor não os procura, este procuram o monitor. 

Dessa forma, ao caracterizar o dia a dia dos utentes infere-se que estes são 

caracterizados por tarefas repetidas, sistemáticas, com ou sem supervisão dos 

monitores, acompanhados ou sozinhos e, o dia é caracterizado por atividades 

laborais que não implicam uma reflexão pessoal. Existe um período do dia, que 

não me foi permitido observar, que é um encontro de manhã, às 8:00, onde os 

monitores, diretor e utentes falam, refletem e compartilham dificuldades em 

grupo. Mas atividades deste teor não são estimuladas pelas características das 

atividades desempenhadas pelos utentes. Essa dificuldade em refletir de uma 

forma pessoal é sentida no focus group onde quando são desafiados a 

expressar os sentimentos encontrou-se grande dificuldade em expressar. 

Apesar disso, foram bastante pertinentes ao refletir sobre as dificuldades 

tecnicas: mudaria de computador, para um melhor (>)eu sou gostaria de dizer 

que é>. Pouco tempo. Porque> (>)Eu gostava que fossem duas vezes por 

semana (>)ter as aulas duas vezes  por semana.(>) sentimos que, mesmo 

que a gente faça um erro o outro está a ajudar(>)E uma pessoa sente-se 

sempre acanhada em fazer isso. Enquanto nas aulas já não há esse>(>) ou 

sei que se eu meter água e chamá-la.. ah coiso, não era por alí. Já sei que vai 

explicar e não vai haver aquela coisa das piadas. Assim sendo, poderemos 

interpretar que apesar de existir muitos problemas técnicos com o hardware, 

muitas vezes alheios à vontade da investigadora e dos utentes, consegue-se 

ultrapassar com alguma destreza pessoal e boa-vontade, pois só é 

mencionado por um dos utentes, o resto entende as limitações de 

equipamento.  
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A perceção pessoal da investigadora é que à medida que as formações 

evoluíam, os utentes sentiam-se mais a vontade com o computador e com as 

tarefas/desafios que lhes eram colocados. De facto, para além do diário da 

investigadora temos as frequências das categorias da observação das 

formações que:  
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Gráfico III – representa das frequências das categorias  dos comportamentos verbais observados em formação 

Demonstra que a categoria “silêncio” é a mais observada. Claramente que o 

seu significado poderá ser ambíguo, mas se agregarmos a este valor e 

categoria, a categoria questionar, observamos que as duas representam 78% 

das frequências registadas para comportamentos verbais. 

Existe um valor considerável na categoria falar – 15%,isso significa que as 

interações clandestinas verbais dos utentes são de curta duração. 

Por outro lado, os comportamentos não-verbais assinalam uma concordância 

com esta interpretação da investigadora, pois a categoria fazer a tarefa tem 

35% das frequências, sendo esta a categoria com mais incidências. A categoria 

olhar recebe 25% das frequências, lembramos que esta categoria está 

iminentemente correlacionada com a execução da tarefa, pois está 

intimamente associada ao prestar atenção, estar concentrado.  
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 Gráfico IV – representa as frequências das categorias dos comportamentos não- verbais observados em formação 

Apesar disto, também existem dúvidas, questões sobre a pertinência da 

intervenção, sobre o que de facto está a ocorrer neste grupo: porém que há 

elementos que têm um certo medo em tocar no computador, pois mexem 

pouco e fazem muitas poucas perguntas (>)porque me apercebi das 

conversas paralelas que os grupos têm ente sí(>), porque nunca me tinha 

apercebido que mexia tanto no telemóvel(>)Passou a formação quase toda a 

ver anedotas na internet (>)Fiquei um pouco admirada com a reação do 

Euclides. Parece que a atitude dele, após rever o vídeo, é de distância entre 

ele e o computador. Ele teve essa atitude ontem várias vezes. O Vasco 

perguntava-lhe se queria experimentar e ele tinha uma atitude indiferente 

(>)Eles bocejam muito. A questão da duração desta intervenção é bastante 

periclitante, porque, se por um lado temos um grupo de pessoas que, se 

considerarmos as grelhas de observação (anexo III), não estão habituados a 

tarefas intelectuais, estão mais habituados a fazer tarefas e a que os dirijam, 

nestas formações eles decidem o tema que querem abordar, como o querem 

abordar e como o querem partilhar para toda a comunidade, e, por motivos 

alheios à investigação as formações foram canceladas ou porque, a 
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investigadora tinha compromissos prévios às formações ou porque o diretor da 

comunidade sem considerar esta investigação os enviava para outros centros 

por um semana. Claramente que todas estas instabilidades de horário poderão 

originar uma sensação de que estas sessões são irrelevantes. Recorrendo 

então a autorregulação dos utentes, tornasse quase impraticável fazer uma 

investigação. 

Relativamente à tipologia da formação, pela sua incidência na formação de 

adultos e no construtivismo, os utentes teceram comentários interessantes: 

sentimos que, mesmo que a gente faça um erro o outro está a ajudar. Não há 

aquela de aqueles que são grandes craques no computador.. se a gente fizer a 

coisa mal há logo reações de és mesmo burro (>)Enquanto nas aulas já não 

há esse>(>)no meu caso, sinto-me à vontade. Na aula sinto-me à vontade. É 

muito estranho porque não sou muito dessas pessoas de estar muito à 

vontade. Conheça as pessoas ou não conheça estou sempre naquela se faço 

isto de errado vai sair confusão. Nesta aula principalmente não me estou a 

sentir tão acanhado. Estou a soltar-me (>)não há aquele peso.. nesse 

aspeto>(>) está a fluir.(>) quanto nós, poderemos trocar ideias sobre> não 

faças assim. E coisas assim, como se fosse. Se escreve uma palavra e se a 

palavra neste contexto não fica> mas se for com uma pessoa que é crânio 

naquilo escreve aquilo e não deixa mudar.(>) sim, mas tu tens essa 

sensibilidade. Porque disseste olha vê lá isto ficaria melhor. A questão da 

partilha de opiniões a pares, e que estejam na mesma situação ao nível da 

aprendizagem torna, para adultos as aprendizagens e tarefas mais 

colaborativas e partilhadas. 

Apesar disso, muito foram os que denotaram alguma alteração de perspetiva 

pessoal ou de competências originada por estas formações: eu fiquei 

surpreendido comigo próprio e consigo me aperceber o que é um blog, um 

facebook, o que é isto, essas coisas todas. Isso para mim antes era>(>) 

começo a ter gozo no que estou a fazer. Logo no princípio estava mais> 

estava a obrigar-me a mim próprio. Ninguém me obriga, mas eu estava a 

obrigar-me a mim próprio. Agora já começo a ter gozo do que estou a 

fazer(>)para mim, especialmente para mim estas aulas têm sido muito boas, 

porque na Igreja estou ligado à parte do som e eles, já aconteceu duas vezes 
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por causa das peças de teatro davam-se os cd’s para por no computador e 

depois o leitor de cd’s não o lê. A primeira vez que isso aconteceu meteram lá 

o computador e eu disse olha meter a música pelo computador eu não percebo 

nada disso. Ah mas eu explico. Não. Agora desta vez que isto aconteceu já não 

foi preciso colocar lá outra pessoa, pois já fiz eu esse serviço. 

Uma questão que não estaria contemplada na investigação é a sensação de 

preconceito que os utentes sentem em relação às suas limitações tecnológicas: 

Para mim não é bem o medo. É o preconceito . No caso do Vasco não ,mas eu 

tenho esse>. A idade é uma dificuldade> é> uma barreira para muitas 

coisas>(>) Geralmente temos uma idade que já> e isto dos computadores 

é>. Nós vemos ai muitos a falar e muitos a fazer e a dizer que são ases nisso, 

né. Para quem tem uma idadezinha e não percebe nada fica um bocadinho> 

fica>(>) Fica com medo de falhar, de errar(>) Um gajo até evita de 

mexer(>)E eu não sei o que é aquilo... e o computador nisso é fértil em nos 

mostrar, as palavras, quase tudo é inglês, né. Tudo isso nos impede às vezes 

de.. epá.. não sou capaz.(>) Foi porque eu via eles e estávamos sentados ao 

lado de uma pessoa que até percebe aquilo e brinca com a coisa> (emitir 

som) arranha. Ficamos assim um bocadinho.. com medo de falhar e com medo 

de passar aquela mensagem de :”este não percebe nada, coitado, nunca viu 

um computador, nuca teve, está atrasado. Hoje em dia, eu acho que toda a 

gente tem possibilidade e condições para perceber de abrir um computador e 

navegar e perceber. Perceber as palavras, os programas.(>) Não há aquela 

de aqueles que são grandes craques no computador.. se a gente fizer a coisa 

mal há logo reações de és mesmo burro, não podes fazer isso assim e por 

vezes  uma pessoa acanha-se de fazer uma pergunta por causa disso. Eu nuca 

mais vim, desde que abriu a sala, porque as pessoas sempre que lá estavam, 

ou sempre que frequentavam aquilo, não tinha>. Sentia aquele receio de 

chegar ao pé da pessoa e dizer: olha explica lá uma coisa, assim ,ou assim, ou 

assim.(>) Enquanto eu, para alguns dos meus colegas não era capaz de fazer 

alguma perguntar porque aquela que ele ia rir ou ia fazer aquela piada, ou ia 

isto ou ia  aquilo. E uma pessoa sente-se sempre acanhada em fazer isso.(>) 

Se juntarmos o que o ele (aponta para o António) com o que ele disse (aponta 

para o Francisco)  é o medo do computador. Eu não tinha medo do 
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computador, eu tinha medo era de fazer figura> de ridículo. O sentimento de 

inatingibilidade de competências tecnológicas está muito associado, para estes 

utentes, ao estereótipo de um infoexcluído. O medo de não corresponder ao 

constructo social do que é ser-se pessoa hoje em dia, na era da 

informatização, aprisiona as espectativas e desejos de ultrapassar esses 

medos. O medo de ser ridículo, gozado, burro e o motivo de piada condiciona a 

aprendizagem e a, possível reintegração social destes utentes. 

Todavia, conseguiram ultrapassar esse grande desafio pessoal: Eu já atingi 

alguns, porque eu não gostava de computadores e agora já sinto aquela 

vontade de mexer, pesquisar mais. Eu não me sentia à vontade com estas 

tecnologias e agora já sinto mais à frente.(>) Eu já perdi o medo que sentia do 

bichinho. Epá aquele> já que comecei a ter amizade com o computador, 

porque não tinha à vontade, nem conhecimentos nem nada. Nem sabia ligar o 

computador. Por isso, está-se a descobrir coisas novas e interessantes. Foi um 

passo. (>)Bem para mim foi difícil, porque como disse o Guimarães e o 

António, eu também nunca tinha mexido num computador. Já o tinha visto, mas 

não sabia mexer nele. E para mim é difícil, né. É difícil estar ali a mexer nas 

teclas, naquelas coisas, no rato. Mas com o tempo vai. (>) Claro que isso é 

devagar, não é entrar logo assim e mexer>de resto estou a sentir bem.(>) O 

problema foi no princípio, para quebrar o >.gelo. isto é como tudo, até que 

uma pessoas conheça as coisas a pessoa tem medo de fazer má figura. Há 

aquele receio e depois de estar quebrado, quanto mais vai aprendendo mais 

quer aprender. Quando mais avanço mais se sente> mais a vontade, é mais 

fixe. Hoje em dia que não entender um pouco de informática está tramado.(>) 

Começo a ter gozo no que estou a fazer. Logo no princípio estava mais> 

estava a obrigar-me a mim próprio. Ninguém me obriga, mas eu estava a 

obrigar-me a mim próprio. Agora já começo a ter gozo do que estou a fazer. 

Mesmo à noite já vou lá ligar> no sábado.. escrevi vinte vezes o meu nome. 

Para memorizar as letras, para mexer e tal.. ná.. gosto disto. Para uma pessoa 

que perceba de informática risse de um homem que escreve vinte vezes  o seu 

nome, para mim foi fixe, em vez de estar a jogar às cartas>(>) Aquele medo 

inicial perdi-o(>)Eu foi escrever e aprender a selecionar. A mexer no word, eu 

não sabia. Só sabia mexer na internet e> jogar, pois mexer no word foi algo 
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que nunca tinha aprendido. É interessante, estou a aprender e gosto do que 

estou a aprender. Várias tarefas foram atingidas e determinadas competências 

foram adquiridas. Segundo os utentes, as competências adquiridas já foram 

utilizadas foram do âmbito das formações, ou seja, aplicaram competências em 

cenários onde as mesmas não tinham sido abordadas.  

Por fim, resta-nos então enunciar o produto visível das sessões de formação, a 

saber: os blogs 

- Cassiando.blogspot.com 

 

Imagem VI – Print Screem do trabalho realizado 

- Eclesiasticamentefalando.blogspot.com 

 

Imagem VII – Print Screem do trabalho realizado 

 



64 

 

- Bairrodolaranjeiro.blogsapo.pt 

 

Imagem VIII – Print Screem do trabalho realizado 
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VII - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso,  

eu amo as gentes e amo o mundo. 

 E é porque amo as pessoas e amo o mundo,  

que eu brigo para que a justiça social  se implante  

antes da caridade. 

Paulo Freire1 

Ao trabalhar com estes utentes durante alguns meses e, ao observar o seu dia 

a dia podemos inferir que as grandes questões orientadoras deste estudo não 

foram respondidas na sua plenitude, ou porque seria necessário um estudo 

mais longitudinal ou porque seria necessário abordar estas temáticas com 

outras metodologias e paradigmas de investigação, mas, todavia, na tentativa 

de explicação dos comentários tecidos pelos utentes emerge estas conclusões.  

Não se pretende fazer induções de causa-efeito, ou apontar pistas para 

possíveis variáveis que se entrecruzam, mas sim compreender, explicar e dar 

sentido a uma perceção há muito considerada pela investigadora. 

A questão da justiça social sempre foi muito premente, todavia, agora tem um 

impacto e uma importância relembrada nestes períodos tão conturbados. Até 

que ponto poderemos considerar “justo” uma tecnologia abrangente, 

democrática e integradora ser sonegada a uma franga da população que se 

sente marginalizada pela dificuldade em dar o primeiro passo e se aproximar 

dela. Até que ponto, o estereótipo não é mais forte que a vontade de conhecer.  

Claramente que poderemos questionar e até, mencionar, que a distância não é 

do âmbito da tecnologia, pois ela está disponível, mas sim do indivíduo que não 

                                                                 
1
 http://pensador.uol.com.br/frase/Nzk5Mzg/ 
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a procura. Mas os estudos demonstram que esta tecnologia é cara, é elitista, é 

dedicada aos “inforricos”, mas como pudemos observar, sentir e vivenciar, esta 

tecnologia “abre” o mundo destas pessoas. Abre o mundo ao possibilitar fazer, 

ao possibilitar ver, ao possibilitar encontrar e ao possibilitar ser cidadão. 

Se a capacidade empowerment das tic seria útil a esta população? Claramente 

que seria, pois em doze aulas, os utentes sentiram-se como a ultrapassar 

barreiras, a conseguir efetuar tarefas que, para eles seriam impossíveis há 

pouco tempo atrás. Se em doze aulas conseguiram mobilizar esse 

conhecimento para outras tarefas questionamo-nos o que poderiam atingir se 

tivessem mais tempo, condições e vontade.  

As perspetivas que estes utentes têm sobre as tic mudaram, já não são tão 

estranhas. Ultrapassaram o incómodo inicial de utilizar uma tecnologia, que 

para eles, estava vedada, pela idade, pelo passado e, acima de tudo lhes 

vedava um futuro diferente. 

Se as tic potencializaram a integração social destes utentes? Poderemos então 

ponderar que, ao incentivá-los a comunicar para o todo o mundo digital, 

incentivamo-los a olhar para a realidade de outra perspetiva e acima de tudo da 

sua integração social. A world wide web é uma ponte de comunicação e de 

integração ao nível mundial. Por outro lado, estas competências mínimas, 

sempre os poderão levar a queres conhecer ainda mais. Caso do Vasco que já 

está integrado no RVCC, caso do Guimarães que após uma sessão, por 

iniciativa própria deslocou-se para a sala, ligou o computador e escreveu vinte 

vezes o seu nome, no caso do António que começou a entender esta 

tecnologia como “amiga” e não como estranha ou, até mesmo no caso do 

Inácio, que sentia o blog como sendo um relato pessoal de vivências e 

experiências. Assim sendo, com todas estas considerações, poderemos 

apontar as tic como uma ferramenta facilitadora da integração social. 

Se existiu alguma mudança nos seus autoconceitos? Não sabemos, a questão 

do tempo não permitiu clarificar esse aspeto, mas, segundo o António, este 

tipologia de aulas permitiu ser mais “livre”, “solto” e “fluído”.  
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Assim sendo, as tic são uma ferramenta de futuro para a formação de adultos, 

formação e desenvolvimento pessoal e de integração social, pois o uso de 

tecnologias aprimora os resultados educacionais e promover a inclusão social 

na educação, pois há muito que as TIC foram promovidas como meios 

particularmente apropriados para o desempenho de papéis ativos na melhoria 

das perspetivas educacionais. Fundamentalmente, as tic oferecem caminhos 

nos quais indivíduos “previamente marginalizados” podem “participar melhor” 

da educação (Schofield Clark, 2003, p. 98).  

 
Todavia, seria interessante fazer um estudo baseado num paradigma 

quantitativo, com verificações gerais e universais no sentido de levar a outro 

nível a consideração do empowerment das tic. Cruzando os conceitos de 

empowerment, autoconceito, tic e educação de adultos. 

Por fim, apropriando-nos da frase de Paulo Freire, estas questões e 

investigações, são mais que caridade, são justiça social para todos os cidadãos 

deste mundo global. 
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