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• Projeto-piloto de intervenção em reabilitação

psicossocial, na área da saúde mental, desenvolvido

na UDIP Colinas, iniciou a 16 de Novembro de 2016,

com 13 participantes.

Arranque do Projeto …



Porta de entrada…

Oficina_do_Eu.com

Centro de 
Dia

Equipa 
Situações 
1.ª Vez

Equipa 
Generalista



Circuito…

Gestor do Caso do Acolhimento 
Social entrevista utente, de 

acordo com o perfil e interesse 
sinaliza aos técnicos do projeto 

Técnicos do projeto e gestor de 
caso e responsável do CD 

entrevistam utente apresentam o 
projeto, aferem da vontade e 

compromisso

Centro de Dia  após aferir da 
vontade junto do utente sinaliza 

aos técnicos do projeto

Declaração de 
Consentimento 

Confidencialidade



PERFIL DOS PARTICIPANTES

Situação de Vulnerabilidade e Isolamento Social

Contexto Psicossocial

Maioritariamente mulheres

Género

A partir dos 35 anos

Idades



PERFIL DOS PARTICIPANTES

Centro de Saúde

Cuidados de Saúde Primários

Centro Hospitalar Psiquiátrico e Clínica Privada

Acompanhamento Saúde Mental

Predomina a Depressão

Psicopatologia



Mediadores 
artístico 

expressivos

Abordagem 
biográfica

Dinâmicas 
de Grupo



O QUE SE PRETENDE

• Integrar experiências traumáticas que tenham ocorrido

ao longo do ciclo da vida;;

• Trazer ao presente estratégias que tenham tido

resultados positivos em face de adversidades ocorridas

como recurso para responder à complexidade da vida

quotidiana no aqui e no agora;;

• Contribuir para criar relações positivas no grupo

extensível(eis) à família, à comunidade, ajudando a

fomentar o sentido de pertença.



A QUEM QUEREMOS

CHEGAR

• Pessoas que estão a experienciar a doença mental;;

• Situações já acompanhadas pelos Serviços da

Santa Casa ou de outras entidades com relatório

clinico;;

• Situação de isolamento e/ou vulnerabilidade social.



SESSÕES PLANEADAS

2 DIAS DA SEMANA

4 ESPAÇOS, 4 MOMENTOS

DISTINTOS …

Mediadores 
artístico 

expressivos

Dramaturgia
narrativas 
biográficas 

Despertar
insights 

vivenciados 
noutros 

momentos

Teatro
expressão 
dramática 
potenciar 

outros 
momentos

Nós
enfoque nas 

famílias, 
cuidadores, 

estabelecimento
s e comunidade



OFICIO DE ELABORAR UM

TEXTO COMO OBJETIVO DE

TRANSPÔ-LO PARA OS

PALCOS

Os participantes trazem as suas memórias e com o

recurso a diversas dinâmicas (da teoria da

reminiscência ao psicodrama) vivenciam e recreiam a

sua narrativa de vida.



OFICIO DE ELABORAR UM

TEXTO COMO OBJETIVO DE

TRANSPÔ-LO PARA OS

PALCOS

Numa das primeiras sessões, após aquecimento, os

participantes foram convidados a escolher uma caixa (o

seu baú de memórias da teoria da reminiscência) com

um espelho dentro e a falar sobre o seu reflexo (Guião

da sessão n.º 2).



CONSTRUINDO A MINHA

NARRATIVA DE VIDA …

Todas as sessões iniciam com uma pequena partilha

da semana, uma situação que possa ter ocorrido,

seguido de um aquecimento.



CONSTRUINDO A MINHA

NARRATIVA DE VIDA …

Os participantes em pares improvisam um diálogo

gestual (Guião da sessão n.º 15).



CONSTRUINDO A MINHA

NARRATIVA DE VIDA …

Os participantes entre si escolhem o que pretendem ser entre

duas hipóteses o pedreiro e o material. Poderá apenas existir

2 operários. Cada um deles é convidado a fazer uma

construção a partir dos materiais.

Na fase seguinte, é-lhes pedido para falarem da sua obra.

Após, um dos operários torna-se o patrão e ambos fazem

uma obra única. Partilha. O que sentiram como operário e

patrão, como material (Guião da sessão n.º 15).



CONSTRUINDO A MINHA

NARRATIVA DE VIDA …

Damo-nos conta que através de diversas dinâmicas

emergem lembranças familiares podendo aqui haver

lugar a uma intervenção em reabilitação psicossocial.



CONSTRUINDO A MINHA

NARRATIVA DE VIDA …

Este trabalho pretende favorecer que o narrador

empregue novo sentido ao passado e ao vivido.



CONSTRUINDO A MINHA

NARRATIVA DE VIDA …

Tendo por base todo o material recolhido, os

participantes são implicados na (re) criação e (co)

criação dessas narrativas de vida para formato de um

texto dramatúrgico para ser transposto para o palco.



REPRESENTANDO A

HISTÓRIA DE VIDA DO

OUTRO, RECONHEÇO A

MINHA PRÓPRIA

HISTÓRIA…

O teatro como mediador artístico-expressivo tem

facilitado a pertença de grupo e desenvolvido

competências úteis na dramaturgia (exemplo ao nível

do role playing).



REPRESENTANDO A

HISTÓRIA DE VIDA DO

OUTRO, RECONHEÇO A

MINHA PRÓPRIA

HISTÓRIA…

Os participantes têm trazido algumas das estórias

para serem entrelaçadas e representadas numa única

peça.



PROCURO AS VIVÊNCIAS

EM OUTROS MOMENTOS E

EXPRESSO…

Tem sido espaço e momento de expressar

experiências passadas e presentes, com uma

interpretação subjetiva dada pelos próprios sujeitos



PROCURO AS VIVÊNCIAS

EM OUTROS MOMENTOS E

EXPRESSO…

É um espaço e um momento onde livremente se

expressam emoções e sentimentos, onde a aquisição

de algumas técnicas de expressão plástica são

facilitadoras na comunicação, não importando a

estética do trabalho (bonito ou feio) mas que diga

algo de significativo ao seu autor e que este consiga

transmitir.



PROCURO AS VIVÊNCIAS

EM OUTROS MOMENTOS E

EXPRESSO…

Os participantes são convidados a visualizarem imagens

com famílias, reportando para as suas memórias referentes

às relações familiares (Guião da sessão nº 5).



PROCURO AS VIVÊNCIAS

EM OUTROS MOMENTOS E

EXPRESSO…

É solicitado que aos participantes que desenhem com lápis

de carvão, as memórias das relações com os seus

pais/educadores (Guião da sessão n.º 5).



PROCURO AS VIVÊNCIAS

EM OUTROS MOMENTOS E

EXPRESSO…

Os  participantes  devem  iniciar  pela  pintura  do  próprio  trabalho,  

finalizando  com  uma  pintura  de  conjunto  de  modo  a  que  fique  

um  trabalho  único  e  de  grupo  (Guião  da  sessão  n.º  6).



BUSCO AS VIVÊNCIAS EM

OUTROS MOMENTOS E

EXPRESSO…

Este momento tem constituído uma primeira abordagem

na Oficina_do_Eu.com, para quem não integra a

dramaturgia e o teatro. Para quem integra a

dramaturgia e teatro tem permitido trazer para o grupo

os trabalhos realizados e falar sobre eles.



ENFOQUE INSTITUCIONAL E

COMUNIDADE…

Para além das outras sessões referenciadas neste

momento da oficina_do_eu.com temos recorrido a

dinâmicas onde são implicados utentes e colaboradores

(sociodrama).



ENFOQUE INSTITUCIONAL E

COMUNIDADE…

Os participantes são convidados a saírem dos

lugares e pedimos que tranquilamente andem pela

sala como a explorar o espaço ao som de uma

música. Pede-se que se cumprimentem primeiro com

o olhar, depois com a mão, depois com o cotovelo,

com a anca e por último com um abraço (Guião da

sessão n.º 1).



ENFOQUE INSTITUCIONAL E

COMUNIDADE…

Pede-se aos participantes que escolham alguém do

grupo com quem se identifica. No final fica a teia que liga

todos os participantes do grupo. (Guião da sessão n.º 1).



ENFOQUE NAS FAMÍLIAS, 
NOS ESTABELECIMENTOS E

NA COMUNIDADE…

Sendo, pois, sessões abertas, focadas nas relações

sociais, intergrupais, pretende-se, desta forma,

fomentar o sentido de pertença e contribuir para criar

relações positivas no grupo extensível(eis) ao(s)

estabelecimento(s) e à comunidade, interessante a

desenvolver nos futuros InterAge (espaços privilegiado

de sociabilidades de diferentes gerações).



PARA UMA NOVA

RESPOSTA EM

REABILITAÇÃO

PSICOSSOCIAL…

Avaliação 
e 

Supervisão

Oficina_do_Eu. 
com em estrutura 

própria

Apoio Domiciliário 
Técnico 

Especializado/ 
Treino de 

Habilidades 
Sociais e AVD

Psico-Educação
Utente/Famila/ 

Comunidade

Plataforma de 
articulação com 

Acolhimento Social



Projeto-Piloto

INTERVENÇÃO EM REABILITAÇÃO
PSICOSSOCIAL NA COMUNIDADE
COM RECURSO DE MEDIADORES

ARTÍSTICO-EXPRESSIVOS

OBRIGADO


