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Prefacio
O início da doença mental geralmente ocorre entre as idades de 17 e 25 anos, altura em que os
jovens adultos frequentam o ensino superior (incluindo o ensino profissional avançado), sendo este um
veículo importante da nossa sociedade de preparação para uma carreira e melhorar os objectivos de
vida. Mas, para a grande maioria das pessoas com doença mental, este recurso está indisponível.
Apesar de muitas vezes as pessoas com doença mental tentarem completar o ensino superior,
frequentemente não conseguem completar os seus estudos devido à natureza da sua doença e ao seu
tratamento (ver Broenink & Gorter, 2001). Comumente deparam-se com obstáculos avassaladores,
incluindo a estigmatização e a discriminação. Numa economia que exige ensino (superior) para a
mobilidade ocupacional ascendente, as pessoas que não conseguem obter sucesso no ensino ou
formação superior podem encontrar-se, em última análise, subempregados ou desempregados. Para
outros grupos com incapacidade, tais como as pessoas com deficiência física, incapacidade de
aprendizagem ou lesão cerebral adquirida, estão disponíveis serviços estudantis na maioria dos campi,
enquanto as pessoas com doença mental não foram incluídas nesses serviços - também porque o
pessoal dos serviços de apoio aos estudantes tem um conhecimento limitado nesta área.
Portanto, é de extrema importância para a sua inclusão social e futuras oportunidades (de
trabalho) que os jovens adultos com doença mental tenham melhor acesso ao ensino superior, e sejam
capazes de completar o curso com sucesso. A Educação Apoiada é um meio para atingir estes
objectivos. A Educação Apoiada é definida como a prestação individualizada de apoio e instrução
prática para ajudar as pessoas com doença mental a atingir os seus objectivos educacionais (Anthony,
Cohen, Farkas, e Gagne, 2002; Sullivan, Nicolellis, Danley, e MacDonald- Wilson, 1993; Unger,
Anthony, Sciarappa, & Rogers, 1991).
O principal objectivo do projecto ImpulSE foi o desenvolvimento de um conjunto de
ferramentas (Toolkit) para serviços de Educação Apoiada destinados a alunos com doença mental. O
Toolkit é baseado na avaliação das necessidades e recursos dos quatro países participantes, bem como
nas boas práticas dos mesmos.
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Em segundo lugar, uma rede Europeia de Educação Apoiada (ENSEd) é fundada, começando
com uma primeira Conferência Internacional de Educação Apoiada. O objectivo da ENSEd é
aumentar a consciência na União Europeia (UE) sobre as necessidades educacionais dos jovens
adultos/estudantes com doença mental e para ajudar os serviços locais existentes na remoção das
barreiras para este grupo-alvo.
O Toolkit destina-se a orientadores de alunos, formadores, professores e tutores, gestores de
saúde mental e profissionais, e funcionários das autoridades locais envolvidos na formulação de
políticas relacionadas às pessoas com doença mental. O Toolkit permite aos trabalhadores de campo
melhorar a orientação e aconselhamento aos estudantes / jovens adultos com doença mental, apoiandoos nas suas carreiras educacionais.
Os beneficiários finais do projecto são os próprios jovens adultos / estudantes com doença
mental. Só na Holanda, estima-se que cinco por cento da população estudantil sofre de uma doença
mental, isto é, um total de 30.000 alunos. À escala europeia, o número de alunos com doença mental é
substancial. Esperamos que através do projecto esses jovens / estudantes fiquem mais empoderados
para terem sucesso nas suas carreiras educacionais (melhorando o acesso e/ou prevenindo a
desistência), e que suas oportunidades no mercado de trabalho e a sua participação na sociedade em
geral sejam melhoradas.

Lies Korevaar, PhD, líder do projecto
Jacomijn Hofstra, PhD, coordenadora do projecto
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•

Alemanha

•

Estados Unidos da América

•

Finlândia

•

Holanda
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•

Noruega

•

Polonia

•

Portugal

•

Republica Checa

•

Singapura

•

Suécia
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Toolkit de Educação Apoiada

Seção 1. Introdução ao manual
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1.1

Mitos, Fatos e Números
A. Mitos e fatos sobre os alunos com doença mental 1

MITO 1: As pessoas com doença mental não conseguem lidar com as exigências da universidade.
FATO 1: Com adaptações e apoio adequado, as pessoas com doença mental que ingressam na
universidade podem ser bem-sucedidas na escola.

MITO 2: As pessoas com doença mental são perturbadoras no ambiente académico.
FATO 2: As pessoas com doença mental não são mais perturbadoras do que outros estudantes.

MITO 3: As pessoas com doença mental não estão interessadas em prosseguir o ensino superior.
FATO 3: Quando se ofereceu a oportunidade de ir para a universidade, muitas pessoas com doença
mental responderam positivamente.

MITO 4: As pessoas com doença mental não suportam o stress da universidade.
FATO 4: O recovery ajuda as pessoas a adaptarem-se a um nível de stress de sua própria escolha:
terem opções relevantes pode realmente reduzir o stress

MITO 5: Igualdade de oportunidades significa que todos devem ser tratados da mesma forma.
FATO 5: A igualdade de oportunidades não significa que todos devem ser tratados da mesma forma.
Em vez disso, reconhece que as pessoas podem ter desvantagens por uma série de razões, e precisam
de apoio para que possam atingir o seu potencial.

MITO 6: Estudantes com doença mental exigem muito tempo dos profissionais e as suas necessidades
1

Revisto de Inclusive Practices for University Students with Disabilities: A Guide for Academic Staff (2000)
University of New South Wales, e de The Supported Education Program Manual (2004), The Supported
Education Community Action Group, University of Michigan School of Social Work.
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são muito difíceis de atender para uma faculdade / universidade.
FATO 6: Muitos alunos com doença mental estão altamente motivados para frequentar a faculdade /
universidade e podem faze-lo bem quando é fornecido um apoio adequado. Embora um problema
possa parecer assustador para a equipa, é bastante provável que o aluno tenha enfrentado
anteriormente algo semelhante e possa identificar facilmente uma solução ou uma alternativa

MITO 7: A psicologia, medicina, serviço social e cursos de enfermagem não são adequados para
alunos com doença mental.
FATO 7: Alunos com doença mental têm os mesmos direitos que os outros alunos a escolher carreiras
consistentes com seus objectivos, interesses e habilidades. Em alguns cursos, podem ser feitos ajustes
para garantir que os estudantes com doença mental sejam capazes de satisfazer as exigências
académicas. Não é da responsabilidade da instituição decidir se um estudante vai conseguir emprego,
com base na área de estudo.

MITO 8: Alunos com doença mental incorrem em custos substanciais devido a necessidades de
equipamentos/ ferramentas especiais e tempo adicional de pessoal de apoio ao curso.
FATO 8 É impossível generalizar. Alguns alunos com doença mental necessitam de equipamentos
especiais ou de apoio adicional à aprendizagem por parte de funcionários; outros não. As adaptações
podem ser one-off e de baixo custo.

MITO 9: Alunos com doença mental deveriam estudar através de cursos externos ou de ensino à
distância.
FATO 9: Há vantagens e desvantagens para estudo externo. Muitos estudantes com doença mental
preferem estudar no campus para que possam desfrutar de uma interacção social e intelectual
estimulante, com outros alunos e funcionários. Outros preferem o ensino à distância, ou uma mistura
de ensino à distância e em campus. Esta é uma escolha pessoal, e as pessoas com doença mental
devem ser livres para fazer essa escolha com base nas suas próprias circunstâncias, personalidade e
preferências. A aprendizagem flexível pode se adequar a alguns alunos com doença mental, como a
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qualquer outro estudante.

B.

Números
Prevalência de doença mental entre estudantes do ensino superior
A revisão de literatura mostra que há pouca informação disponível sobre a prevalência de

problemas de saúde mental, entre estudantes nos quatro países. Encontramos apenas informação para a
Noruega e Holanda. Para Portugal e República Checa, fizemos estimativas com base em fontes de
dados existentes.

Portugal
De acordo a Base de Dados de Portugal Contemporâneo, as estimativas são de que, em 2013,
371.000 alunos estavam inscritos no ensino superior. Um estudo sobre o uso de drogas psicotrópicas
entre estudantes do ensino superior por Correia, Nunes, Barros, e Penas (2010) revelou que 11,9 por
cento dos 352 alunos que fizeram parte da amostra usou algum tipo de droga psicotrópica. Se
padronizarmos esse percentual para a população estudante em geral, 12 por cento, corresponde a
44,520 estudantes do ensino superior em Portugal que possam usar drogas psicotrópicas, o que
representa uma grande proporção da população de estudantes com problemas de saúde mental.

República Checa
O número de contactos com os serviços de emergência psiquiátrica envolvendo crianças
aumentou em 60 por cento ao longo dos últimos 20 anos na República Checa; no entanto, o número de
crianças e jovens que receberam tratamento psiquiátrico não aumentou significativamente ao longo
dos últimos cinco anos, talvez por causa da falta de psiquiatras especializados no tratamento de
crianças e jovens (Instituto de Informação em Saúde e Estatística da República Checa, 2013). Estimase que 200 a 300 crianças abandonam a educação secundária na região de Plzen (0,5 milhões de
habitantes), muitos dos quais devido a problemas de saúde mental. A rede de EA de Ledovec estima
que um número semelhante de alunos com problemas de saúde mental consegue continuar os seus
estudos, implicando por vezes, mudar de escola ou a repetição do ano. A taxa de abandono escolar
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para o ensino pós-secundário é muito maior, mas muitos estudantes, especialmente estudantes
universitários, começam um curso sem intenção de concluí-lo (Ministério do Trabalho e Assuntos
Sociais da República Checa, 2014).

Noruega
Em 2010, três grandes organizações de acção social escolar que providenciavam serviços às
três maiores populações de estudantes na Noruega, Oslo, Bergen e Trondheim, respectivamente,
colaboraram no financiamento de um grande inquérito estudantil denominado Student Health and
Satisfaction Survey (SHoT, 2010). O nível global, 23.000 dos 100.000 estudantes existentes
participaram do estudo. Os resultados demonstraram que os alunos a nível geral relataram ter níveis
mais elevados de "sintomas de saúde mental" do que os grupos na população civil como um todo.
Catorze por cento relataram ter sintomas de saúde mental, dos quais 22 por cento descreveram uma
relação causal entre os problemas de saúde mental e emocional e a capacidade para cumprir as cargas
de trabalho como alunos. Dos estudantes que narraram graves sintomas de "saúde mental", apenas um
terço procurou ajuda psiquiátrica para os seus problemas durante o ano lectivo. TNS Gallop, a
organização que conduz a pesquisa, estima que ate 9 por cento da população estudantil apresenta
necessidade de um sistema de apoio à saúde mental, não fornecido. Considerando adicionalmente a
percentagem de alunos com sintomas graves de saúde mental, que buscam ajuda, seja no âmbito da
organização de acção social escolar ou fora dela, temos um total de cerca de 12-13 por cento da
população estudantil enfrentando sérios problemas de saúde mental que conduzem a problemas na
progressão da carga de trabalho.

Holanda
No ano lectivo de 2012-2013 na Holanda, 662,800 alunos frequentavam uma universidade
(421.500 numa universidade de ciências aplicadas e 241.300 noutra universidade) (DUO, 2013). A
pesquisa mostrou que cerca de seis por cento dos estudantes no ensino superior tem problemas de
saúde mental (Broenink & Gorter, 2001). Mais de metade (55 por cento) deste grupo de alunos é
(gravemente) prejudicado pelos seus problemas mentais durante a faculdade (Plemper, 2005). Isso
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significaria que, na Holanda, quase 22.000 estudantes tem problemas com o seu estudo originados por
problemas de saúde mental. Este número de alunos está em risco de abandono escolar precoce, o que
por si apresenta profundas consequências: a possibilidade de isolamento, os problemas com a
integração, crime, a radicalização e desemprego mais elevado. Adicionalmente às consequências para
a própria pessoa, o abandono escolar precoce leva a um encargo financeiro para a sociedade como um
todo, sob a forma de benefícios sociais (Cuelenaere, van Zutphen, van der Aa, Willemsen & Wilkens,
2009).

Conclusão
Notavelmente há pouca informação disponível sobre este tema, excepto na Holanda e na
Noruega. Nestes países, parece haver um maior foco sobre os alunos com doença mental do que em
Portugal e na República Checa. No geral, a percentagem de estudantes do ensino superior que
apresenta problemas nos cursos devido a problemas de saúde mental varia entre seis e treze por cento.
Para nos certificarmos que os alunos com problemas mentais no futuro terão uma maior possibilidade
de terminar com sucesso os cursos e obter trabalho remunerado, é necessária investigação e apoio
extra. Desta forma, os alunos receberão o apoio que necessitam; o abandono escolar diminuirá e a sua
posição no mercado de trabalho melhorará.

1.2 Educação Apoiada

O início da doença mental geralmente ocorre entre as idades de 17 e 25 anos, altura em que os
jovens adultos frequentam o ensino superior (incluindo o ensino profissional avançado), um veículo
importante da nossa sociedade a preparação para uma carreira e melhorar os objectivos de vida.
Contudo, para a grande maioria de pessoas com doença mental este recurso está indisponível.
Embora muitas vezes pessoas com doença mental ingressem no ensino superior,
frequentemente não conseguem completar os seus estudos devido à natureza de sua doença e ao seu
tratamento. Muitas vezes deparam – se com obstáculos avassaladores como a estigmatização e a
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discriminação. Numa economia que exige ensino (superior) para a mobilidade ocupacional ascendente,
as pessoas que não conseguem ter sucesso no ensino ou formação superior podem encontrar-se em
última análise, subempregados ou desempregados (Cook, 2006; De Klerk, 2000; Rudnick & Gover,
2009).
Para outros grupos de incapacitados, tais como as pessoas com incapacidade física, deficiência
de aprendizagem ou lesão cerebral adquirida, serviços estudantis estão disponíveis na maioria dos
campi, enquanto as pessoas com doença mental não foram incluídas nesses serviços; devido ao facto
do pessoal de serviços de apoio ao estudante terem conhecimento limitado sobre (alunos com) doença
mental.
Portanto, é de extrema importância para sua a inclusão social e futuras oportunidades (de
trabalho) que os jovens adultos com doença mental terem melhor acesso ao ensino superior, e serem
capazes de concluir a faculdade com êxito. O projecto ImpulSE contribuirá para capacitar esses jovens
adultos a fazê-lo através do desenvolvimento e implementação de serviços de Educação Apoiada
(Toolkit) em Países Europeus. A Educação Apoiada (EA) é definida como a prestação individualizada
de apoio e instrução prática para ajudar as pessoas com doença mental a atingirem os seus objectivos
educacionais (Anthony et al., 2002).

1.2.1

Pilares

Introdução
O objectivo do consórcio de Educação Apoiada (EA) ImpulSE é colaborar através das nações
no seio da comunidade europeia para desenvolver colaborativa mente um Toolkit Europeu e uma
comunidade EA viável. O objectivo final é mover a EA de prestação de serviço especial para poucos
para um serviço baseado em direitos humanos, um serviço semelhante a qualquer outro serviço
público oferecido em estados sociais civilizados para pessoas com incapacidades funcionais.

Pilares da Educação Apoiada
Os Pilares da Educação Apoiada são formados por:
1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos
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2. A educação inclusiva
3. Recovery
4. Reabilitação psiquiátrica

Ad 1. Declaração Universal dos Direitos Humanos
O Alto Comissariado das Nações Unidas define os direitos humanos como: ' direitos inerentes a todos
os seres humanos, seja qual for a nossa nacionalidade, local de residência, sexo, origem nacional ou
étnica, cor, religião, língua ou qualquer outro estatuto. Todos temos igual direito aos nossos direitos
humanos, sem discriminação. Estes direitos estão todos interligado, interdependentes e indivisíveis
(Escritório das Nações Unidas do Alto Comissariado dos Direitos Humanos, de 2015).
Todos os direitos humanos básicos pressupõem uma medida de liberdade e autonomia para o
indivíduo em expressar simplesmente por existir e / ou através de actos de promoção activa- os seus
próprios valores, desde que estes não colidam com os direitos humanos de terceiros.
Os serviços EA estão perfeitamente alinhados com autonomia e liberdade, conforme descrito
nos princípios dos direitos humanos fundamentais e constituem a extensão natural e expressão das
intenções descritas no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Assembleia Geral das
Nações Unidas, 1948):
Todas as pessoas têm direito à educação […] e o ensino superior deve ser
igualmente acessível a todos, em função do seu mérito. A educação deve visar à
plena expansão da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos
direitos humanos e liberdades fundamentais. (p.7)

O foco da EA está sempre em objectivos educacionais (superiores) dos alunos, e conceptualmente
encontramos uma semelhança entre os serviços EA para o nosso grupo alvo e os existentes serviços de
aconselhamento disponíveis para a população de estudantes em geral. As diferenças emanam,
naturalmente, como consequência das necessidades do nosso público-alvo, e uma distinção importante
é que os serviços Sede têm uma maior gama de ajuda disponível e, essa ajuda é frequentemente
requerida para períodos mais longos.
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Ad 2. Educação inclusiva
Em 1993, as directivas da ONU sobre igualdade de oportunidades para pessoas com
incapacidades afirmou que não só devem ser iguais os direitos a educação para todas as crianças,
jovens e adultos com incapacidade, como deve ser garantido que a educação ocorre em contextos
educativos e nas escolas regulares. Portanto, a educação inclusiva significa que todos os alunos devem
aprender em conjunto, independentemente das dificuldades de cada um e das suas diferenças. As
universidades devem considerar as diversas necessidades dos seus alunos, adaptando-se aos vários
estilos e ritmos de aprendizagem, a fim de garantir uma educação mais efectiva para todos.
Uma educação que garanta os princípios da equidade e qualidade, enquanto promotor de
projectos educacionais baseados na inclusão deve reunir todos os stakeholders (professores,
estudantes, familiares e comunidade). As instituições de educação devem desenvolver o acesso para
todos e um sistema de apoio, interno ou externo, para que a escola possa dar uma resposta mais eficaz
à diversidade de alunos. As universidades devem promover a participação de todos os alunos,
valorizando o conhecimento e as experiências adquiridas por todos, bem como desenvolver processos
educativos através de mobilização de recursos da escola e da comunidade.
Os princípios e práticas de educação inclusiva podem ajudar a superar de forma mais eficaz as
barreiras existentes ao sucesso educativo dos alunos e ao progresso educacional mais eficaz (Bénard
da Costa, Leitão, Morgado, & Vaz Pinto, 2006).

Pressupostos da educação inclusiva
•

Inclusão é um esforço para se certificar de que diversos alunos - pessoas com

incapacidade, línguas e culturas diferentes, diferentes habitações e vidas familiares, diferentes
interesses e formas de aprendizagem - estão expostos a estratégias de ensino que lhes chegam
como aprendizes individuais.
•

As escolas inclusivas solicitam aos professores que forneçam apoio individualizado

apropriado e serviços para todos os alunos, sem a estigmatização associada à separação.
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•

Os professores em salas de aula inclusivas variam os seus estilos para melhorar a

aprendizagem para todos os alunos. De acordo com a educação inclusiva, todos os estudantes devem
receber educação adequada – i.e. ter um lugar de estudo adequado, incluindo os alunos que precisam
de apoio extra. A Educação Apoiada encaixa nas ideias da educação inclusiva, uma vez que o
objectivo da Educação Apoiada é fornecer serviços de apoio aos estudantes com doença mental, a fim
de apoiá-los com a escolha, obtenção e manutenção do curso da sua escolha.

Ad 3. Recovery
Os serviços baseados em direitos humanos, que asseguram uma adesão próxima dos princípios
centrais da autonomia e liberdade, são mais facilmente demonstrados seguindo os objectivos de cada
indivíduo e os métodos individuais para a obtenção dos mesmos. Isto é, em essência o recovery.

Recovery: um processo profundamente pessoal, um processo único de mudança de
atitudes, valores, sentimentos, objectivos, capacidades e/ou papéis. É uma forma de
viver uma vida com satisfação, esperança e contribuição ainda que com limitações
causadas pela doença. Recovery envolve o desenvolvimento de um novo sentido e
propósito na sua vida enquanto se cresce e amadurece para além dos efeitos
catastróficos da doença mental. (Anthony, 1993).

O recovery não é a resposta directa a uma doença, uma psicopatologia; em vez disso,
representa uma resposta à destruição incapacitante causada pela doença. Porque os objectivos do
recovery são obtidos sem erradicar a doença em si, a sua expressão e processo deve fomentar a
inclusão, cooperação e dignidade. Afastar-se de um foco na doença e da perspectiva do prestador de
serviços significa que não precisamos buscar a conformidade ou mesmo uma definição comum de
causalidade subjacente ao trabalho com os utilizadores do serviço. O foco está agora nos objectivos do
utilizador e, seguindo uma abordagem holística, permite o envolvimento nos objectivos pessoais de
recovery que se encontram tradicionalmente fora do domínio da psiquiatria.
Vemos a Educação Apoiada como um serviço orientado para o recovery do papel do
18

indivíduo, para garantir o seu empoderamento. Nós também ajudamos as pessoas com planos
educacionais, motivámo-los a assumir riscos, ajudámo-los quando eles cometem erros inevitáveis:
pretendemos construir resiliência em vez de incutir o medo do fracasso. Como veremos mais tarde, as
fronteiras entre o profissional e o utilizador do serviço são estreitas, permitindo um nível de parceria
tornando a relação mais igualitária.

Ad 4. Reabilitação psiquiátrica
O que não é investigável é se os serviços de reabilitação devem ou não ser
oferecidos a pessoas com doença mental. Ou nós como um povo valorizamos e
acreditamos na oportunidade de reabilitação das pessoas com doença mental ou
não. É uma questão de humanismo e não empirismo. (Anthony et al., 2002).

A reabilitação psiquiátrica promove o recovery, a integração plena na comunidade, e a
melhoria da qualidade de vida para as pessoas que foram diagnosticadas com qualquer condição de
saúde mental que prejudica seriamente a sua capacidade de levar uma vida com significado. Os
serviços de reabilitação psiquiátrica são colaborativos, dirigidos a pessoas e individualizados. Estes
serviços são um elemento essencial do espectro de cuidados de saúde e serviços humanos, e devem ser
baseados em evidências. Eles concentram-se em ajudar as pessoas a desenvolver competências e
aceder aos recursos necessários para aumentar a sua capacidade de serem bem-sucedidos e estarem
satisfeitos em ambientes de vida, trabalho, aprendizagem e sociais à sua escolha (United States
Psychiatric Rehabilitation Association, 2007).

A Educação Apoiada é a parte da reabilitação psiquiátrica com foco na área de vida da
aprendizagem, e é definido como a prestação individualizada de apoio e instrução prática para ajudar
as pessoas com doença mental a atingirem os seus objectivos educacionais (Anthony et al., 2002). A
missão da Educação Apoiada é ajudar pessoas (jovens) com doença mental a escolher, obter e manter
a educação regular da sua própria preferência.
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Informações específicas param profissionais de saúde mental
1.

O insucesso escolar é muitas vezes visto como um importante sinal de doença psiquiátrica. Em

psiquiatria, o insucesso escolar é, por vezes, o único sinal "visível" de uma condição psiquiátrica em
curso e persistente, em contraste com outras condições médicas não psiquiátricas. Portanto,
presumimos que o insucesso escolar tem um papel importante na avaliação de diagnóstico em
psiquiatria.
2.

A Educação Apoiada e o conceito de recovery provavelmente têm um potencial terapêutico. A

melhoria académica é novamente um sinal "visível" de uma melhoria em jovens com doença mental.
3.

Uma sociedade moderna baseada no conhecimento tem uma grande proporção de adolescentes

e jovens adultos no ensino secundário e pós-secundário. Na verdade, a maioria das pessoas na segunda
e terceira décadas de sua vida frequentam algum tipo de educação regular. Essa é a razão pela qual
acreditamos que a Educação Apoiada é muito útil para muitas pessoas na nossa sociedade.

Investigação em Educação Apoiada
A maioria dos nossos esforços gira em torno de recolha e análise de prática existente nos
quatro países parceiros. Actualmente, a EA é uma prática promissora (SAMHSA, 2011). Uma prática
promissora é uma acção, programa ou processo que leva a um resultado eficaz e produtivo num
determinado contexto (Fels Institute of Government, 2009). A nível mais básico, uma prática
promissora deve ter resultados mensuráveis que demonstram o sucesso ao longo do tempo. Práticas
promissoras mais fortes são revistas por peritos ou académicos, são replicadas com sucesso, e
fornecem informações confiáveis de custos. Se a EA se pretende tornar numa prática baseada em
evidência (EBP), é fundamental a existência de mais investigação sobre a eficácia de modelos de EA
(Rogers, Kash-MacDonald, Bruker, & Maru, 2010).

1.2.2 Missão
A missão da Educação Apoiada é apoiar pessoas (jovens) com doença mental a escolher, obter
e manter uma educação regular de acordo com a sua preferência.
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1.2.3

Princípios
A Educação Apoiada baseia-se nos seguintes princípios.

•

Melhoria do resultado educacional para pessoas com doença mental.

•

Esperança - um ingrediente essencial no processo de Educação Apoiada.

•

Auto – determinação: foco em estudantes que fazem escolhas (definindo as suas própria metas

educacionais) e aceitam a responsabilidade pelo seu processo educativo.
•

Os alunos estão activamente envolvidos em todas as fases do seu processo de Educação
Apoiada, desde a determinação dos critérios para o sucesso e satisfação, bem como na
avaliação do progresso para alcançar os objectivos traçados.

•

Parceria entre participante e profissional de Educação Apoiada.

•

Serviços vão de encontro às preferências do participante.

•

Igualdade no acesso para todos.

•

Desenvolvimento das competências dos participantes e do apoio no contexto.

•

Ligação com os serviços de saúde mental.

•

Apoio enquanto for necessário.

1.2.4

Grupo Alvo
O grupo-alvo da EA é composto por pessoas (jovens) com doença mental, que experienciam

dificuldades com o regresso e / ou permanência na escola devido às suas incapacidades e a obstáculos
do contexto. A abordagem também é aplicável a pessoas com incapacidade cognitiva, incapacidade
intelectual leve e deficiências físicas. Pode ser necessário fazer adaptações (moderadas) aos serviços
de Educação Apoiada.

1.2.5 Doença mental e limitações educacionais relacionadas
O termo de doença mental é usado para descrever um estado psicológico e emocional da
mente que influencia os pensamentos, emoções e comportamento de um indivíduo, de tal forma que
não pode funcionar de forma óptima na vida diária. As condições psiquiátricas mais comuns são os
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seguintes:
•

Perturbações de ansiedade e de pânico (por exemplo, fobias, Perturbação obsessivo-

compulsiva e Perturbações de stress pós-traumático).
•

Perturbações de humor (por exemplo, depressão e transtorno bipolar).

•

Perturbações de personalidade (por exemplo, Perturbações de personalidade borderline;

desordem de personalidade anti- social).
•

Perturbações psicóticas (por exemplo, esquizofrenia).

•

Toxicodependência (por exemplo, álcool e drogas).

•

Perturbações alimentares (por exemplo, anorexia nervosa e bulimia).

•

Perturbações do espectro do autismo (por exemplo, síndrome de Asperger e PDD- NOS)

•

PHDA (Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção).
A investigação mostrou que cerca de seis por cento dos estudantes no ensino superior sofre de

problemas psiquiátricos (Broenink & Gorter, 2001). Mais de metade (55 por cento) deste grupo de
alunos é (gravemente) prejudicado pelos seus problemas psiquiátricos durante a faculdade (Plemper,
2005). Este obstáculo influencia negativamente os resultados do curso. A investigação mostrou que os
alunos com problemas psiquiátricos necessitam em média, de estudar mais, mas obtêm notas mais
baixas e menos créditos do que estudantes sem problemas psiquiátricos (van den Broek, Muskens, &
Winkels, 2013; ResearchNed / ITS, 2012). Além disso, este grupo parece ter um risco aumentado de
abandono escolar precoce.
Muitos problemas estão associados com o funcionamento cognitivo, como por exemplo
problemas com:
•

Atenção

•

Concentração

•

Memória

•

Planeamento

•

Motivação

•

Organização
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(Kidd, Kaur-Bajwa, & Haji-Khamneh, 2012; Megivern, Pellegrito, & Mowbray, 2003; Pratt, Gill,
Barrett, & Roberts, 2007).
Vários estudos têm mostrado que muitas pessoas com condições psiquiátricas querem estudar,
mas também querem e precisam de apoio para tal (Ibert, Heximer, & Walker, 1997; McLean &
Andrews, 1999; Unger, 1998; Wertheimer, 1997). Para saber que serviços de Educação Apoiada são
mais necessários e, portanto, têm de ser incluídos no Toolkit, pretendemos identificar quais as
barreiras específicas que as pessoas com doença mental enfrentam enquanto estudantes (regresso à
vida académica). Nos parágrafos 1.2.6 e 1.2.7, são discutidas essas barreiras.

1.2.6 Barreiras para escolher, obter e manter um curso
Os quatro parceiros do projecto ImpulSE usaram os mesmos métodos e procedimentos de
investigação para que os resultados fossem comparáveis. Realizamos uma revisão da literatura (tanto
peer reviewed como gray publications), e analisamos 30 questionários que foram enviados para
especialistas em EA e / ou saúde mental. Além disso, organizamos entrevistas em focus group com 27
pessoas com problemas de saúde mental que querem regressar à escola. (Para mais detalhes sobre o
método e os procedimentos, ver Apêndice).
Curiosamente, em todos os quatro países, as respostas às nossas perguntas sobre as barreiras
poderiam ser divididos em três categorias: barreiras pessoais, barreiras no contexto educacional e
barreiras no contexto social. Usamos essas categorias para organizar os nossos resultados. Na Tabela 1
abaixo, as barreiras mais mencionadas (em pelo menos dois países) são resumidas.2

2

In the Appendices, you will find tables with all the barriers that were identified by the experts, focus groups
and through the literature review in the four countries.
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Tabela 1.1 Barreiras mais frequentemente mencionadas nos quatro países para escolher, obter e manter
uma educação regular (profissional).
Barreiras Pessoais

Barreiras no contexto

Barreiras no contexto social

educacional
Escolher

Obter

Manter

- Previas experiências

- Falta de apoio / informação

- Falta de apoio financeiro,

negativas no acesso à

clara na escola

emocional e prático da família

escola

- Não coincidência entre

- Falta de apoio emocional e

- A falta de auto-

oferta educativa e as

prático dos profissionais de

estima

necessidades do aluno

saúde mental

- Medo de ser

- Falta de informação sobre

- A estigmatização por

estigmatizado

serviços de apoio

profissionais de saúde mental

- Auto- estigma

- Desconhecimento de

- A falta de cooperação entre

- Dificuldades com a

serviços de apoio entre os

os serviços educacionais,

escolha

funcionários

médicos e sociais

- Falta de recursos

- Informação pouco clara e

financeiros

vaga sobre serviços de apoio

- Presença (residual)

- Dificuldades com processo

- Medo de ser estigmatizado

de sintomas e efeitos

de candidatura

- Falta de conhecimento sobre

secundários da

- Várias instituições

os direitos das pessoas com

medicação

envolvidas e sem comunicação

doença mental

- Medo do fracasso

entre elas

- Consequências

- Falta de Apoio

- Pouco ou nenhum apoio da

directas da doença

- Estrutura inflexível do

família

mental

sistema escolar

- Pouco ou nenhum apoio de

- Dificuldades nas

- Falta de compreensão,

colegas

competências

competência e empatia da

- Pouco ou nenhum apoio de

funcionais executivas

equipa/ funcionários

profissionais de saúde mental
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- Falta de auto-estima

- A estigmatização /

- Dilema de revelar a

discriminação por colegas

doença mental

estudantes

- Sensação de

- A estigmatização /

estigmatização

discriminação por professores

A. Barreiras relacionadas com factores pessoais
Nos quatro países, especialistas e os próprios alunos (aspirantes) frequentemente mencionaram
a falta de auto-estima e medo de ser estigmatizado como barreiras na escolha de um curso e também
na escolha de voltar a estudar, em geral. Em relação à falta de auto -estima, um participante (NL)
declarou que seu medo do fracasso impede-o de realmente fazer uma escolha: " Serei capaz de fazer
isto?" Além disso, muitos especialistas mencionaram que as pessoas com doença mental estão muitas
vezes convencidos da fato de que "eles simplesmente não podem fazer isso”. Previas experiências
negativas com a ida para a escola dificultam a escolha de regresso à escola das pessoas com problemas
mentais. Para alguns participantes, estas experiências negativas têm origem no período de escola
primária. Um participante mencionou:

“No ensino primário, o foco é no futuro. Mas você não pensa no futuro, você
procura sobreviver física e mentalmente. Na escola, não há nenhuma atenção ou
espaço para isso. Quando você procura sobreviver, o futuro não é importante de
todo. Assim, a escola é orientada para o futuro e se você compara as suas
conquistas com os objectivos da escola, então você falha completamente. A
aversão que sentia pela escola só desapareceu depois de 21 anos. Então, agora eu
estou pronto para pensar em ir de novo para a escola.”

Auto- estigma (ou seja, a pessoa começa a acreditar nos estereótipos negativos que existem
sobre pessoas com doença mental e age sobre eles) também foi visto como uma barreira na escolha de
voltar para a escola: por exemplo, eles acreditam que não são inteligentes e retiraram-se do sistema
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escolar. Os (potenciais) alunos relataram dificuldades com a escolha de um curso como um outro
obstáculo. Há também muitos cursos que eles gostam, ou não sabem o que querem. Finalmente, a falta
de recursos financeiros é outra barreira para a escolha em regressar à escola.
Em relação à obtenção de um curso, houve apenas uma barreira que surgiu em pelo menos
dois dos quatro países: a presença (residual) de sintomas e efeitos secundários da medicação. Como
um estudante Português declarou: "... Quando comecei a tomar medicamentos, eu tive o meu exame de
admissão e não o fiz tão bem. Não fui capaz de entrar na faculdade que tinha como primeira escolha."
Uma barreira que foi mencionada por estudantes na Holanda foi o medo do fracasso. De acordo com
alguns participantes, é claro que é possível obter todas as informações necessárias, não é tão difícil,
mas toca um tipo de vulnerabilidade. Como um participante alude, " Não é difícil, o que é estúpido.
Não é difícil, mas quando você falha, desaparece mais um pedaço da sua auto-estima: não era difícil,
mas eu falhei". Este medo do fracasso reduz a possibilidade das pessoas com doença mental se
candidatem a um curso.
O factor pessoal que dificulta a manutenção do seu curso, mais frequentemente citado pelos
participantes, é as consequências directas da doença mental, tais como problemas de concentração
("Eu posso ler a mesma página mais de 85 vezes, mas não a leio realmente, é muito frustrante"), fadiga
("Viajar de onde eu vivo para a escola e de volta é extremamente cansativo. Um curso a tempo inteiro
vai-me esgotar. Quanto mais tempo viajo de autocarro, menos energia tenho); psicoses; apatia e (re) –
hospitalização. Os efeitos colaterais da medicação são também vistos como um obstáculo: alguns
alunos disseram que quando aumentaram a medicação, os seus resultados académicos pioraram: "a
medicação fez-me mais lento, eu tive dificuldade na leitura; quando finalmente reduzi a medicação, eu
tive melhores resultados.” Este obstáculo foi nomeado em todos os países. Um obstáculo relacionado
que também foi frequentemente mencionado é a dificuldade nas competências funcionais executivas.
Eles carecem de competências, tais como planeamento ou estruturação, ou não estruturaram da forma
correcta. Um exemplo: "As pessoas com incapacidade sabem que a estrutura é importante. Muitas
pessoas sabem como fazê-lo. Eu também tenho uma estrutura para mim, uma estrutura muito clara. Eu
só não adapto a minha estrutura e planeamento à situação. Assim, muitas pessoas sabem como lidar
com a estrutura, contudo não o fazem da maneira certa." A falta de auto-estima é também indicada
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como um obstáculo para continuar um curso: "Eu pensei que não seria capaz".
Outra dificuldade enfrentada pelos alunos é o dilema de revelar ou esconder os seus problemas
de saúde mental na escola. Se decidem revelar, há o risco de serem estigmatizados; contudo se
decidem esconder seus problemas, há o risco de não obterem o apoio necessário. O sentimento de ser
estigmatizado também dificulta dar continuidade aos estudos. Os alunos não procuram ajuda
profissional por causa deste sentimento de estigmatização e tentam resolver os seus problemas
sozinhos. Muitas vezes, não funciona e piora a situação. Finalmente, a falta de meios financeiros foi
aludida novamente: "Agora que tenho mais do que 21anos, eu enfrento barreiras adicionais. Eu já não
recebo apoio financeiro do governo. Tal é um obstáculo."; e, "Bem, você necessita de encher o
frigorífico."

B. Barreiras relacionadas com o contexto educacional
A falta de apoio na escola durante a fase de “escolha” foi mencionada em todos os quatro
países por especialistas, participantes dos focus groups e na literatura. Há pouco ou nenhum apoio
extra para as pessoas com doença mental nessa fase; além disso, a informação que é dada sobre os
diferentes cursos é muitas vezes pouco clara. Na maioria, é dada a informação durante um dia de porta
aberta; muitas vezes o contacto pessoal com os funcionários da escola não é possível. Um segundo
factor importante que foi frequentemente mencionado é o fato de que a oferta educativa não
corresponde às necessidades do aluno. Por exemplo, há poucos cursos que podem ser feitos em tempo
parcial ou em um ano. Na Holanda, todos os participantes do focus group afirmaram que a falta de (ou
muito pouco) informações sobre os serviços de apoio disponíveis na escola é uma barreira importante
na escolha de um curso. Os participantes não podem encontrar as informações: "Há muita burocracia,
eles mandam-te de um lado para o outro"; os funcionários não estão familiarizados com os serviços de
apoio existentes na sua escola:
“Eu pedi à recepcionista de uma faculdade o nome do funcionário ao qual os
alunos com doença mental podem recorrer com as suas perguntas. A resposta foi
que tal pessoa não existe e eu recebi um folheto sobre o serviço de apoio geral da
universidade. Mas cada faculdade é mais ou menos obrigada a ter um tal membro
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de apoio aos estudantes especializado! Então eu penso, 'Ok, então eu não posso
levar este serviço a sério, porque ninguém sabe sobre isso”.

Além disso, a informação que está disponível é muitas vezes pouco clara e vaga. Todos os
participantes concordam que a informação clara sobre os serviços de apoio disponíveis é crucialmente
importante para fazer a escolha certa, dado que a sua escolha depende da possibilidade esperada de
continuar o curso. Essa possibilidade de continuar o curso depende em grande parte do apoio
disponível na escola. Outra descoberta notável foi que só em Portugal o factor educacional mais
indicado que impede as pessoas fazerem uma escolha é o alto custo da propina: "... Se eu não tivesse
ajuda financeira, eu não iria escolher para ir para a faculdade."
Em termos da questão: "o que o prejudicou na obtenção de um curso?“. O obstáculo que foi
mencionado nos quatro países foi a dificuldade dos potenciais alunos no processo de candidatura.
Exemplos que foram dados para estas dificuldades: falta de apoio no preenchimento de difíceis
formulários de candidatura e de proceder ao pagamento (Portugal); dificuldades no ingresso numa
escola porque as escolas hoje em dia usam procedimentos de selecção rigorosos e rejeitam mais
facilmente os futuros alunos (NL); e problemas com a forma de avaliação, havia apenas uma
oportunidade para fazer o exame de admissão e não houve adaptação do procedimento de exame
(República Checa). Na Holanda, os participantes do focus group mencionaram como barreira o facto
de terem de ir a diversas instituições para obter as informações necessárias para a apresentar
candidatura a uma escola "O curso que eu queria fazer já havia terminado no momento em que tinha
todas as informações que precisava"- e essas instituições (por exemplo, escolas e instituições
governamentais) não comunicam entre si e, muitas vezes contradizem-se" Estas instituições, não
comunicam de todo”.
A barreira para continuar o curso mais mencionada em relação ao contexto educacional é a
falta de apoio. Muitas vezes, devido à falta de meios ou de conhecimentos especializados dos
funcionários, há muito pouco tempo e apoio para as pessoas com doença mental, quando este é muitas
vezes o factor mais importante na concretização e conclusão de um curso. Os especialistas da
República Checa citaram como o principal problema, a falta de coordenação e de cooperação entre,
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por exemplo, o consultor educacional, professor, psicólogo da escola e o aluno. A estrutura inflexível
do sistema escolar é outro factor que foi mencionado em todos os quatro países, impedindo os
estudantes de completarem a sua educação. Por exemplo, na Holanda, hoje em dia, a educação é
focada em competências. Este tipo de educação é mais subjectiva (ou seja, os alunos têm de provar
através da construção de um portfolio que possuem uma certa competência), o que pode levar a
problemas para os alunos com incapacidade. Além disso, a dificuldade com a obtenção de exames
feitos à medida é vista como uma barreira. Exemplos da estrutura inflexível do sistema escolar foram:
" sistema fechado e simplificado, não acolhendo os alunos com doença mental"; uma "estrutura rígida
em faculdades que não permitem formas alternativas de avaliação dos alunos" (aqui referindo-se à
falta de alternativas aos exames orais, apresentações e visitas de estudo); "Os serviços estudantis
existentes não sentem uma responsabilidade para com este grupo de estudantes"; e "as escolas não
permitem uma progressão mais lenta do curso para responder à capacidade destes alunos.” Finalmente,
outro obstáculo frequentemente mencionado para a continuidade do curso é a falta de entendimento,
conhecimento e empatia do pessoal. Um estudante da República Checa disse: "Quando eu queria
explicar os meus problemas, ninguém ouviu." Outro exemplo vem de um potencial estudante
holandês: "Não houve qualquer envolvimento na minha antiga escola. Nem mesmo do meu tutor. Eu
Já havia abandonado a escola há três meses quando meu tutor descobriu....Não existia nenhuma
consciência social.”
Os participantes também mencionaram que, por vezes, os funcionários pensam que sabem
como lidar com pessoas com uma determinada incapacidade, porque já conheceram previamente
pessoas com esse tipo de incapacidade. Eles tendem a ignorar qualquer diferenca existente entre
pessoas com a mesma deficiência e comportam-se da mesma forma com todos. Isto pode orginar
desajustes. Um dos participantes teve essa experiencia e teve de parar o curso. Alguns especialistas
entrevistados na Holanda afirmaram que a falta de compreensão, competência e empatia dos
funcionários às vezes é causada pelo fato de que os alunos com doenca mental não informam quais os
seus problemas e, portanto, os funcionários não conhecem os problemas dos alunos.
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C. Barreiras relacionadas com o contexto social
A falta de apoio social a nível financeiro, prático e emocional tanto da família como dos
profissionais de saúde mental é vista como a principal barreira no ámbito social do potencial aluno na
escolha de um curso. Como uma participante holandesa do focus group coloca: "A crença das pessoas
ao seu redor é importante. A rede social influencia na escolha. Serei capaz de fazer isso? Estarei
pronto para isso? onde estou no processo?" O ambiente social pode influenciar a auto-estima do
potencial estudante de uma forma positiva ou negativa, e a auto-estima é necessária para
eventualmente escolher um curso. Foi mencionado (em varios países) que os pais às vezes
desencorajam o potencial aluno, porque subestimam ou superestimam o seu filho. O profissional de
saúde mental às vezes está muito focado no tratamento médico, e não na participação de seu cliente na
vida ativa. Um fator bastante chocante que foi mencionado na Noruega e na Holanda é a
estigmatização de futuros alunos por profissionais de saúde mental, o que constitui uma barrreira para
a escolha de um curso. Alguns destes alunos responderam que seu psicólogo ou psiquiatra os advertiu
ativamente contra o estudo ("espere até que esteja suficientemente bem para recomeçar o estudo)."
Eles não perceberam que foi o estudar que me fez bem."A falta de cooperação entre os diferentes
serviços foi mencionada pelos especialistas da República Checa, como uma barreira importante.
Serviços educacionais, médicos e sociais não funcionam em conjunto para gerir casos individuais; não
há nenhuma rede.
Incrivelmente, não houveram muitos factores citados no contexto social que constituam
barreiras para a obtenção de um curso. Em Portugal, os futuros alunos referiram como obstáculo, o
medo de ser estigmatizado / rotulado. Especialistas da Noruega citaram a falta de conhecimento sobre
os direitos das pessoas com doença mental. Esta falta de conhecimento (dos funcionários em escolas/
serviços sociaiss ou departamentos de empréstimo ao estudante) pode muitas vezes resultar em
retração de direitos, quer sob a forma de apoio financeiro ou em relação à amplitude do apoio
oferecido: "Eles não mostraram qualquer compreensão pelo fato da minha doença não permitir fazer
progressos mais relevantess nos estudos.”
Dois fatores parecem ser os grandes entraves para os estudantes continuarem o seu curso:
pouco ou nenhum apoio da família, colegas de estudo, e / ou profissionais de saúde mental; e
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estigmatização / discriminação por co-alunos e/ou professores. Foi mencionado que membros da
família muitas vezes não sabem muito sobre (o conteúdo de) o curso e, por vezes, subestimam ou
chegam mesmo a desencorajar o aluno. Adicionalmente, por vezes, os profissionais de saúde mental
não fornecem apoio como por exemplo, organizar regimes especiais ou negociar com a escola. Em
relação a estigmatização e a discriminação, um participante do focus group na Holanda indicou que
tem sido aterrorizado pelos seus colegas devido à sua incapacidade, o que originou uma psicose. Outro
participante disse: "Eu sentí-me sozinho. Isolado. Eu não senti que era parte do grupo."

Conclusão
Quando analizamos as barreiras mencionadas nos quatro países, podemos concluir que
existem mais semelhanças do que diferenças. Notavelmente, em Portugal a situação financeira é mais
frequentemente mencionada como um obstáculo em ir (regressat) à escola do que nos outros países.
Na verdade, na Noruega este factor não foi mencionado. Actualmente, em Portugal, as dificuldades
financeiras são um problema principal e obstáculo para muitas famílias que têm de estabelecer
prioridades, e em muitos casos pagar a mensalidade da faculdade torna-se menos importante em
comparação com as necessidades mais básicas. Outra diferença notável é que, na Holanda, a falta de
informações sobre serviços de apoio foi mencionado com mais freqüência do que nos outros países.
Parece que existem vários serviços de apoio disponíveis, mas não estão suficientemente disponíveis e
visíveis para os estudantes com doença mental.
Barreiras importantes que foram mencionados com freqüência em todos os países e nas fases
de escolha, obtenção e manutenção de um curso são o medo do fracasso do (potencial) estudante;
estigmatização por parte dos funcionários, de profissionais de saúde mental e colegas de estudo;
problemas causados pela doença mental em si e pela medicação; e falta de apoio (prática, financeira
social) da família, colegas, funcionários e profissionais de saúde mental. Isso nos leva à questão de: “
O que ajuda (potenciais) estudantes com doença mental a escolher, obter e manter um curso? As
respostas a esta questão serao discutida na parte 1.2.7 do toolkit.

31

Appendix
A. Revisão da literatura
Foram usadas, tanto publicações revistas por pares, como publicações oficiais para obter dados
sobre quais os obstáculos que as pessoas com doença mental encontram quando pretendem aceder
(regressar) à escola. Foram incluídas publicações oficiais quando descreviam a situação de um país
específico. Termos – chave como “alunos com doença mental", "problemas de saúde mental e
estudantes", " doença mental e ensino (superior)" e "alunos com necessidades educativas especiais"
foram utilizados em motores de busca como Google Scholar, bem como diversas bases de dados da
literatura, tais como WorldCat e PsycINFO. Como se pode ler nos quatro relatórios separados sobre os
resultados da investigação realizada nos quatro países, muito poucas publicações foram encontradas
especialmente na República Checa e em Portugal. Dos quatro países, a Holanda é o país com mais
publicações sobre a nossa matéria de discussão.

B. Questionários de especialistas em Educação Apoiada/ cuidados de saúde mental
Em seguida, estávamos interessados no que os especialistas em Educação Apoiada e / ou em
alunos com problemas de saúde mental consideram ser barreiras para os jovens com doenca mental
acederem (regressarem) à escola. Portanto, todos os parceiros envioaram as duaa seguintes perguntas
para vários especialistas por e- mail / carta: "O que impede os jovens com doença mental de ir
(regressar) à escola " e " O que impede os jovens com doença mental de manter o seu curso?"
Todos os especialistas sao oriundos das redes sociais dos parceiros, e todos trabalharam em
educação ou em cuidados de saúde mental. No total, 30 especialistas enviaram as suas respostas às
duas perguntas. Todos os parceiros usaram o mesmo sistema de codificação para analisar as respostas.
Para cada questão, todas as respostas foram reunidas num arquivo. Em seguida, todas as respostas com
mais ou menos o mesmo conteúdo foram marcadas com a mesma cor. Por exemplo, todas as respostas
sobre a “falta de auto-estima” foram codificadas em vermelho. Ao codificar as respostas com cores,
pode-se distinguir mais facilmente categorias nas respostas.
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C. Entrevista de focus group com as pessoas com problemas de saúde mental que querem aceder
(regressar) à escola.
Além de perguntar a especialistas na área da Educação Apoiada sobre os obstáculos que as
pessoas com um problema de saúde mental enfrentam quando vão (regressam) à escola, nós também
inquirimos a pessoas com doença mental sobre as suas experiências com o acesso (retgresso) à escola.
Fizemos isso numa reunião do focus group. Um total de 27 pessoas participou nas entrevistas de grupo
que foram organizados pelos quatro parceiros. Os participantes faziam parte das redes dos parceiros –
por exemplo porque particpavam num curso sobre EA, organizado pelo parceiro. A idade dos
participantes variou dos 17 aos 60 anos. Dos participantes, 13 eram do sexo masculino e 14 do sexo
feminino. Todos os participantes tinham abandonado a escola uma ou duas vezes anteriormente. Os
diagnósticos psiquiátricos eram, entre outros, depressão, esquizofrenia, PTSS, perturbações de
ansiedade e autismo.
O procedimento foi praticamente o mesmo nos quatro países parceiros. A entrevista foi
conduzida por um ou dois entrevistadores (pelo menos um parceiro a trabalhar no projecto ImpulSE
participou da entrevista). Antes iniciar a entrevista, foi discutido o propósito e plano da reunião do
grupo. Mencionamos que a entrevista seria gravada em áudio e / ou vídeo e as gravações que seriam
destruídas após a análise. Além disso, garantimos que o relatório sobre a entrevista de grupo seria
anônimo. Por fim, informamos aos participantes que lhes iríamos perguntar sobre o que dificulta e que
os ajuda na escolha, obtenção e manutenção de um curso. A entrevista em si durou entre 75 minutos e
duas horas. Em geral, os participantes apreciaram ter a oportunidade de relatar os problemas que
tinham relacionado com o estudo. Eles sentiram-se ouvidos.
As entrevistas foram transcritas e posteriormente foram analisadas as respostas, usando o
mesmo sistema de codificação de cores, tal como utilizado para analisar as respostas dos peritos. Ou
seja, respostas com mais ou menos o mesmo conteúdo ou significado tiveram a mesma cor: por
exemplo, todas as respostas sobre a “ falta de informação sobre serviços de apoio disponíveis” foram
marcadas em azul. Ao codificar as respostas em cores diferentes, pode-se distinguir mais facilmente
categorias nas respostas. Depois de terminar o relatório sobre a reunião do focus group, este foi
enviado aos participantes para feedback.
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1.2.7 Facilitadores na escolha, obtenção e mantenção do estudo
A fim de descobrir o que é útil para os (potenciais) alunos, pedimos aos 27 participantes
(jovens adultos com doença mental) dos focus group nos quatro países que falassem sobre o que ajuda,
tem ajudado ou iria ajudá-los a escolher, obter e manter um curso. Abaixo, vamos discutir os
facilitadores mais citados e algumas descobertas notáveis. Os apêndices 1-4 apresentam todos os
resultados.

Tabela 1.2: Facilitadores mais frequentemente mencionados nos quatro paises para escolher, obter e
manter uma educação regular (profissional).

Escolher

Obter

•

Informações claras sobre os serviços de apoio disponíveis na escola

•

Um curso de tomada de decisão

•

Apoio do ambiente social

•

Apoio do profissional de saúde mental com o processo de candidatura e para
encontrar um regime especial

•

Informação sobre o que fazer, onde encontrar informações e onde se dirigir
com perguntas

Manter

•

Contato pessoal freqüente com profissionais especializados sobre questões
relacionadas com o curso

•

Sistema escolar flexível

•

Grupo de suporte - pares

•

Apoio para revelar os antecedentes psiquiátricos

Na fase de escolha, é útil obter informações claras sobre os serviços de apoio disponíveis (num
website ou através do contato pessoal com um funcionário). Além disso, um curso de tomada de
decisão e apoio de familiares, amigos e profissionais de saúde mental facilitaria a escolha.
Em relação à obtenção de um curso, os estudantes frequentemente mencionaram que seria útil
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se o seu profissional de saúde mental os apoiasse com a candidatura e a encontrar regimes especiais
para pessoas com doença mental. Nesta fase, parece realmente útil que o (potencial) aluno saiba o que
fazer, onde encontrar informações e onde se dirigir com perguntas.
A maioria dos fatores facilitadores foram mencionados para a fase de "manter". Foi referido
com frequênciapelos participantes o contato pessoal frequente com um membro da equipa /
profissional experiente, a quem possa recorrer com questões relacionadas com o curso - "apoio do
profissional na organização de um plano de estudo, ajuda nos trabalhos de casa, ter um bom lugar para
estudar e orientação para alcançar metas". De preferência, estes profissionais coordenam com todos os
stakeholders (por exemplo, profissionais de saúde mental, organizações educacionais, funcionarios da
acção social escolar). Além disso, um sistema de ensino mais flexível seria útil -por exemplo, a
participação opcional nas aulas e possibilidade de adaptações durante o periodo de exames (prova oral,
em vez de prova escrita, mais tempo, outros locais, etc.). Um grupo de suporte de pares também foi
mencionado. Nesse grupo, a pessoa tem a oportunidade de falar livremente sobre os desafios que
enfrenta com pessoas que têm a mesma experiência. Como um estudante da Noruega afirmou: "O
único lugar onde eu falo sobre a minha doença e como isso afeta a minha vida diária é nesse grupo.
Nenhum dos meus colegas na universidade sabe sobre a minha doença. "
Outro facilitador que foi sugerido foi um curso em técnicas de estudo, tais como planeamento,
estruturação e gestão do tempo. Na fase de manutençaõ e conclusão do curso, o apoio da família e dos
amigos também é importante. Finalmente, foi mencionado que o apoio na revelação da doença mental
também seria útil. A revelação pode ser importante, uma vez que pode eventualmente levar a mais
apoio dos funcionários, colegas e amigos. Os participantes achariam útil receber apoio na decisão de
revelar e com a forma de o fazer: como, o quê e a quem revelar."

Conclusão geral
Nas partes 1.2.6 e 1.2.7, foram discutidas as barreiras e os facilitadores de aceder (regressar) à escola.
Os resultados de nossa investigação nos quatro países parceiros proporcionam o input para o conteúdo
do toolkit. Tendo em mente as barreiras e os facilitadores, decidimos colocar os seguintes tópicos no
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toolkit para os profissionais.
•

Um curso de tomada decisão, para ajudar os futuros alunos com a escolha e obtenção de um

curso
•

Competências e recursos: que competências e recursos são importantes num ambiente

educacional e como avaliar e melhorar as competências e os recursos dos alunos com doença mental.
•

Revelar a doença mental: uma intervenção para ajudar os alunos com a decisão de revelar ou

não, e também como o fazer e o que revelar.
•

Grupo de suporte de pares: informações sobre o que é apoio dos pares, quais são os benefícios

e como organizá-lo.
•

Conselho, consultoria e coordenação: o apoio ao pessoal docente. Informações sobre onde os

funcionários podem ir para questões relacionadas com o estudo na doença mental; como podem criar
uma rede de profissionais que está trabalhando com um aluno específico, etc.
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Apendix 1
Barreiras relacionadas com fatores pessoais identificados em Portugal, República Checa, Noruega e
Holanda. Entre paréntesis, o método de pesquisa é dado (L = revisão da literatura; E = questionário
com especialistas; F = entrevista em focus group). * Note-se que com esta fase focamos a escolha de
uma determinada área de estudo, mas também a opção de iniciar o estudo novamente.
Portugal
ESCOLHER*

República Checa

Noruega

Holanda

Dificuldades com

Dificuldades

a escolha de um

com a escolha

curso (F)

de um curso (E,
F)

Previas

Previas

Previas

experiencias

experiencias

experiencias

negativas na ida a

negativas na ida à

negativas na ida

escola (F)

escola (E, F)

a escola (E, F)

Falta de auto-

Falta de auto-

Falta de auto-

Falta de auto-

estima (F)

estima (E, F)

estima (E)

estima (E, F)

Medo de ser

Medo de ser

Medo de ser

Medo de ser

estigmatizado (E)

estigmatizado (E)

estigmatizado (E,

estigmatizado

F)

(E)

Auto-estigma (E)

Auto-estigma
(E)
Dificuldade em
aceitar a própria
incapacidade (E)
Dificuldade em
avaliar a carga
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de estudo e a
própria
capacidade (E)
Medo de desistir
devido a
recaidas (E)
Problemas de
concentracao (E)
Falta de meios

Falta de meios

financeiros (E, F)

financeiros (E)
Pressão sobre
competências
funcionais
executivas (E)
Deixar de lado a
base segura
criou para si
mesmo (F)
Medo do

OBTER

fracasso (F)
Dificuldades nas
competências
funcionais
executivas (E)
Falta de meios
financeiros (F)
Dificuldade de
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matrícula devido a
estigma sobre a
doença mental (F)
Presenca

Presenca

(residual) de

(residual) de

síntomas e efeitos

síntomas e efeitos

secundários da

secundários da

medicação (F)

medicação (F)

Medo do estigma
(F)
MANTER

Dificuldades nas

Dificuldades nas

Dificuldades nas

competências

competências

competências

funcionais

funcionais

funcionais

executivas (L, E,

executivas (E)

executivas (L, E,

F)

F)

Falta de auto-

Falta de auto-

Falta de auto-

estima (F)

estima (E)

estima (E, F)

Conseqüências

Conseqüências

Conseqüências

Conseqüências

diretas da doença

diretas da doença

diretas da doença

diretas da

mental (F)

mental (E, F)

mental (E, F)

doença mental
(L, E, F)

Dificuldade com a

Dificuldade com

opção de revelar

a opção de

ou não (E)

revelar ou não
(L, E)

Falta de meios

Falta de meios

financeiros (E)

financeiros (E,
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F)
Impacto de ser

Impacto de ser

estigmatizado (E)

estigmatizado (E,
F)
Nao se enquadrar
nos grupos
existentes (F)
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Apendix 2
Barreiras relacionadas com o contexto educacional identificadas em Portugal, República Checa,
Noruega e Holanda. Entre paréntesis, o método de pesquisa é dado (L = revisão da literatura; E =
questionário com especialistas; F = entrevista em focus group). * Note-se que com esta fase focamos a
escolha de uma determinada área de estudo, mas também a opção de iniciar o estudo novamente.
Portugal
ESCOLHER*

República Checa

Noruega

Holanda

Falta de apoio na

Falta de apoio na

Falta de apoio

Falta de apoio na

escola (E )

escola (F)

na escola (E)

escola (L, E)

Oferta educativa

Oferta educativa

Oferta educativa não

não se adecua as

não se adecua as

se adecua as

necessidades do

necessidades do

necessidades do aluno

aluno (F)

aluno (F)

(E)
Dificuldade com
metodos educativos
(E)
Falta de (ou muito
poucas) informações
sobre os serviços de
apoio disponíveis (L,
F)
Incerteza sobre as
promessas feitas pela
escola (F)

Propinas altas (F)
OBTER

Dificuldades com Dificuldades com

Dificuldades

Dificuldades com o

o processo de

com o processo

processo de

o processo de
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candidatura (E,

candidatura (F

F)

de candidatura

candidatura (E, F)

(E)
Informação recebida
de diversas
instituições (F)
As instituições não
comunicam (F)

Falta de
informacao sobre
a escola (F)

MANTER

Falta de apoio

Falta de apoio (E,

Falta de apoio

Falta de apoio (L, E)

(L, E , F)

F)

(E)

Falta de

Falta de

Falta de

compreensão,

compreensão,

compreensão,

competência e

competência e

competência e

empatia dos

empatia dos

empatia dos

funcionários (E, F)

funcionários

funcionários (L, E, F)

(E)
Estrutura de

Estrutura de

Estrutura do

Estrutura do sistema

sistema

sistema

sistema

educacional

educacional

educacional

educacional

(Inflexível) (L, E, F)

(Inflexivel) (F)

(Inflexivel) (E, F)

(Inflexível) (E)
Falta de informação
sobre serviços de
apoio disponíveis (L,
E)

42

Falta de mentor
ou colegas com
experiência
vivida (E)
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Apendix 3
Barreiras relacionadas com o contexto social identificados em Portugal, República Checa, Noruega e
Holanda. Entre paréntesis, o método de pesquisa é dado (L = revisão da literatura; E = questionário
com especialistas; F = entrevista em focus group). * Note-se que com esta fase focamos a escolha de
uma determinada área de estudo, mas também a opção de iniciar o estudo novamente.
Portugal

República Checa

Noruega

Holanda

ESCOLHE

Falta de apoio social Falta de apoio social

Falta de apoio

Falta de apoio

R*

(nível financeiro,

(nível financeiro,

social (nível

social (nível

prático e emocional)

prático e emocional)

financeiro, prático

financeiro, prático

da família e dos

da família e dos

e emocional) da

e emocional) da

profissionais de

profissionais de saúde

família e dos

família e dos

saúde mental (F)

mental (E, F)

profissionais de

profissionais de

saúde mental (E)

saúde mental (E,
F)

Estigmatização

Estigmatização

por profissionais

por profissionais

de saúde mental

de saúde mental

(F)

(E)

Estigmatização /
discriminação por
colegas de curso (E,
F)
Inexistencia de
cooperação entre os
profissionais de saúde
mental, familiares,
educadores (E)
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Estigmatização na
sociedade (E)
Falta de

OBTER

conhecimento dos
funcionários sobre
direitos das
pessoas com
doença mental (E)
Medo de ser
estigmatizado (F)

MANTER

Pouco ou nenhum

Pouco ou nenhum

Pouco ou nenhum

Pouco ou nenhum

apoio dos

apoio dos familiares,

apoio dos

apoio dos

familiares, colegas

colegas de curso, e /

familiares, colegas

familiares, colegas

de curso, e / ou

ou profissionais de

de curso, e / ou

de curso, e / ou

profissionais de

saúde mental (E)

profissionais de

profissionais de

saúde mental (E)

saúde mental (E)

saúde mental (F)
Estigmatização /

Estigmatização /

Estigmatização /

discriminação por

discriminação por co-

discriminação por

co- alunos e / ou

alunos e professores

co- alunos e / ou

professores (E, F)

(F)

professores (L, F)
Falta de
conhecimento dos
funcionários sobre
direitos de pessoas
com doença
mental (E)
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Apendix 4
Facilitadores para escolher, obter e manter um curso identificados em Portugal, República Checa,
Noruega e Holanda
Portugal

República Checa

Noruega

Holanda

ESCOLHER

Informações claras

*

sobre os serviços
de apoio
disponíveis:
website
Encontro pessoal
com funcionários
sobre os serviços
de apoio
Um curso de apoio
que ajuda com a
escolha,
identificação de
competências,
qualidades
Apoio de
profissionais/
médicos/ família /
colegas

OBTER

Lista de tarefas no
website da escolar
Mesa de
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recepcepção na
escola,
especificamente
para questões sobre
candidatura
O apoio de

O apoio de

O apoio de

profissionais de

profissionais de

profissionais de

saúde mental no

saúde mental no

saúde mental no

processo de

processo de

processo de

candidatura

candidatura

candidatura

Informações sobre o
sistema de saúde do
estudante e
benefícios por
incapacidade
Curso ImpulSE
MANTER

Contato pessoal

Contato pessoal

Contato pessoal

freqüente com

freqüente com

freqüente com

funcionários /

funcionários /

funcionários /

profissionais

profissionais

profissionais

especializados

especializados

especializados
Informações claras
sobre os serviços
de apoio

Curso em gestão de

Curso de

tempo, competências

planeamento e

de estudo

estruturação
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Aprender a controlar
a doença / medicação
no contexto
educacional
Expressar as
frustraçoes
educacionais,
transformando-as em
poemas ou
conversando com
alguém
Estudar cursos/
temas que os alunos
realmente gostam
Turmas mais
pequenas
Familiaridade com o
sistema de saúde do
estudante e
benefícios por
incapacidade
Sistema educacional

Sistema educacional

Sistema

flexível

flexível (participação

educacional

(participação

opcional)

flexível

opcional)

(participação
opcional)
funcionários mais
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compreensivos
Algum tipo de

Existencia de

serviço profissional

reunião de

que coordena /

cooperação

coopera com todas as

entre todas as

partes interessadas

partes
interessadas

Apoio com a
revelação da doença
Exercicio fisico
Grupo de suporte de

Grupo de

Pares

suporte de Pares

Apoio da família e

Apoio da

amigos

família e amigos

Sentimento de
integração social
Programa de
Educação
Apoiada

49

Toolkit de Educação Apoiada

Secção 2. Intervenções Escolher-Obter-Manter
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2.1 Introdução
O que é a Educação Apoiada?

A Educação Apoiada é um programa individualizado de instrução e de apoio que
auxilia pessoas (jovens) com doença mental a concretizar os seus objectivos educacionais. O
objectivo destes serviços é apoiar os participantes a escolher, obter e manter a inscrição num
programa de formação escolar ou profissional de sua escolha. A Educação Apoiada não é
terapia ou aconselhamento de saúde mental.

O que é a intervenção Escolher – Obter – Manter?
O objectivo da escolha é seleccionar um programa educativo ou de formação compatível com
os valores, competências e necessidades de aprendizagem dos participantes. O objectivo de obter é
garantir a admissão ao programa de formação escolar e profissional preferido. O objectivo da
manutenção é permanecer na escola e aumentar o sucesso e satisfação do aluno através do
desenvolvimento de competências dos participantes e do apoio.

Papel de estudante
+
Contexto educacional de preferência

Competências + Suporte

Sucesso+ Satisfação
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2.2

Competências de Apoio e de Comunicação

A.

Aspectos das relações de suporte
Qualquer relação de suporte pressupõe o consentimento entre os participantes. Um processo de

Educação Apoiada orientado para o Recovery tem como foco central os objectivos e aspirações do
aluno. Temos afirmado que a menos que o aluno tenha necessidades específicas, não é essencial existir
um contacto dependente e interpessoal prolongado. Desta forma, a colaboração em si funciona como o
veículo para a promoção do empowerment, autonomia, liberdade e auto-autorização da experiência
pessoal. Claro que, não precisamos complicar as coisas e / ou elevar-nos a parceiros omnipotentes em
todos os casos, uma vez que muitos alunos dão-se perfeitamente bem com serviços temporalmente
delimitados e intervenções específicas e pragmáticas das necessidades pessoais íntimas. No entanto,
uma percentagem esmagadora de alunos revela a importância da aceitação e não-julgamento como
essencial quando embarcam no processo de Recovery. Os processos de Recovery em geral necessitam
de tempo. No mínimo, uma relação de suporte deve alocar tempo suficiente, como solicitado pelo
estudante, para permitir novo crescimento e as acomodações necessárias para novos e desejados níveis
funcionais.
Se o estudante e o profissional concordarem com os mais básicos fundamentos consensuais,
podemos observar melhor o que define uma boa relação de suporte. O conceito de uma aliança de
trabalho é muitas vezes central para identificar relacionamentos de suporte. Rogers (1951) esboçou
meio século atrás factores que hoje se apresentam como pré-requisitos para relacionamentos de
suporte. As seguintes características são consideradas como o mínimo na nossa abordagem.
•

Os alunos são livres para determinar a sua própria agenda educacional e para descrever as suas

próprias experiências subjectivas.
•

Os alunos estão a colaborar com alguém que acredita nas suas capacidades, que ouve com

empatia e atenção e que lida com os mesmos honestamente.
•

A relação de poder é igualitária, sem uma postura autoritária. Alguns autores (por exemplo

Egan, 1975; Culley & Bond, 2004; Ross, 2003) enquadraram as relações de suporte em etapas
específicas. Para os nossos propósitos, é suficiente citar um mínimo de etapas gerais provenientes das
perspectivas dos estudantes (Egan, 2002):
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(1) O que está a acontecer? – Apoiar os alunos a esclarecer e identificar as principais questões que
exigem mudanças.
(2) Quais as soluções que fazem sentido para mim? – Apoiar os alunos a identificar os resultados
possíveis das suas escolhas.
(3) O que tenho que fazer para conseguir o que quero? – Apoiar os alunos a desenvolver estratégias
para concretizarem os seus objectivos.
Apesar dos defensores dos modelos de etapas, postularem frequentemente uma progressão linear de
assitência nas relações de suporte recíprocas, acreditamos que as relações orientadas pelo Recovery
são fluidas, movendo-se livremente para trás e para frente entre as etapas propostas. Manter o foco nas
três perspectivas centradas no estudante, garante a valorização da experiência do aluno.

B.

Comunicação Interpessoal e promoção de relações de suporte
O campo da comunicação interpessoal e das competências interpessoais tem aplicações de

grande escala. Para os nossos propósitos, só precisamos de enfatizar os aspectos relativos às relações
de suporte orientadas para o Recovery. As relações de suporte orientadas para o Recovery assentam na
"escolha, obtenção e mantenção" e numa boa comunicação. Entendemos as relações, neste contexto,
como constituídas por dois participantes igualmente valorizados, embora aceitando uma assimetria
com o foco situado nas metas do aluno.
Reconhecer que a maioria dos alunos têm a capacidade de ajudar-se a si mesmos é tão
importante como a vontade do técnico para ajudar. Os técnicos de Educação Apoiada
presumivelmente iniciam uma relação de suporte com a vontade genuína de ajudar o aluno a
desenvolver as suas capacidades.
Devemos notar que um serviço orientado para o Recovery deve ser capaz de oferecer pelo
menos um técnico alternativo se a comunicação interpessoal se tornar irreparável. Sabemos que
algumas pessoas simplesmente não conseguem trabalhar juntas. Também é aconselhável ter ambos os
sexos na equipa de modo que os utilizadores possam escolher em conformidade com tal. Além disso,
os serviços de Educação Apoiada devem realizar regularmente uma avaliação interna e reforçar a
supervisão do seu pessoal, possivelmente a partir de especialistas externos quando necessário.
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Relativamente ao tema da comunicação interpessoal e capacidade interpessoal, podemos recomendar
como um texto de referência Comunicação Interpessoal: relacionar-se com os outros (Beebe, Beebe,
& Redmond, 2010). O que queremos destacar aqui é que a manutenção da relação de suporte exige
reavaliação contínua da parceira e se os objectivos e aspirações do aluno continuam a ser o foco da
intervenção. Qualquer serviço de Educação apoiada, desde o início, deve alocar tempo e experiência
para as complexidades inerentes à comunicação, como os indivíduos se relacionam entre si ao longo
do tempo e com uma ampla plataforma de determinação recíproca.

C. Competências de apoio e de comunicação
As competências de apoio e comunicação mais importantes no processo de Educação Apoiada
estão em baixo detalhadas.
Actividade de Educação Apoiada
Conectar

Competências técnicas relevantes
Orientar
Demonstrar compreensão
Auto-revelação
Inspirar esperança
Requisitar informação

Apoio individualizado

Encorajar
Defender
Inspirar esperança
Confrontar
Direccionar

Adaptado a partir de: Anthony et al. (2002). Psychiatric Rehabilitation. Boston, MA: Boston University, Center for
Psychiatric Rehabilitation

Conclusão
Seguindo as bases do processo de Recovery supramencionado, não fazemos julgamentos
acerca das escolhas do estudante. Espera-se que os estudantes sigam e passem pelas exigências
normais de uma instituição educacional, apesar de por vezes apoiamos estudantes na colaboração com
instituições educacionais de forma a que os seus conhecimentos sejam testados da forma mais
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adequada, oralmente, de forma escrita, ou sob a forma de apresentações em grupo.
Os técnicos de Educação Apoiada orientada para o Recovery experienciam algumas tensões.
Como exemplo, apresentamos o seguinte caso ficcional.
Um jovem quer se inscrever nos serviços Educação Apoiada depois de muitos anos
de tratamento numa grande instituição de saúde mental. Aos 19 anos, enquanto terminava
o seu diploma de ensino secundário, ele é surpreendido com um grave episódio psicótico
que leva a um regime prolongad de tratamento, assistindo à perda total do controlo sobre
a sua própria vida. Antes desta experiência o jovem tinha o sonho de se tornar médico e
suas realizações académicas apoiavam este sonho. Uma equipa de tratamento bem
intencionada tomou as decisões pelo jovem enquanto este estava institucionalizado e
aconselharam-no a não seguir este seu sonho. Na verdade, como o mesmo relatou na
conclusão do seu tratamento, este conselho tomou a forma de advertência em que seus
sonhos ao serem realizados, foram enquadrados como cenários de falhas e até mesmo
como uma possível causa para a recaída. A relação de confronto desenvolvida e a sua
persistência em foi considerada como evidência do seu estado contínuo de ilusão.
Mesmo assim este estudante abordou os serviços de Educação Apoiada, com a
esperança de receber apoio para concretizar o seu sonho de se tornar médico. A sua
primeira entrevista deixou os técnicos de educação apoiada preocupados com a
possibilidade de o jovem não atingir o seu sonho.
No entanto, com o modelo de Recovery como força orientadora, os serviços de
educação apoiada são incentivaram-no a seguir os seus planos. Foi dado apoio a
estruturar os estudos, a adquirir novas competências e técnicas de estudo, a garantir o
acesso a bolsas de estudo e a debater continuamente com o pessoal médico da escola.
Este estudante expressa a sua gratidão pelo suporte providenciado, sublinhando o respeito
e valorização inerentes à colaboração com o técnico de educação apoiada como factor
preponderante na sua reintegração na sociedade.
Depois de três meses de extenso trabalho e apesar de as suas capacidades irem ao
encontro do que é solicitado pela instituição educacional, o estudante abordou o técnico
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de educação apoiada com a vontade de mudar os seus estudos para “assistente de
médico”. Esta decisão foi tomada quando ele avaliou a quantidade de tempo envolvido,
assim como o trabalho que teria no futuro e a responsabilidade que adquiriu, que iria a
longo prazo diminuir a sua qualidade de vida. Neste momento termina a sua licenciatura e
adquiriu um emprego a tempo inteiro.
O jovem afirmou na sua última sessão de educação apoiada que nunca teria
conseguido chegar a estas conclusões sem o apoio para tentar a sua subsequente
trajectória. Se o tivéssemos aconselhado a não ir para a escola de medicina, não teria
aceite os serviços de educação apoiada, nem experimentado o desenvolvimento pessoal
que lhe permitiu o equilíbrio apropriado. O jovem explicou o suporte como tendo alguém
de confiança a andar ao seu lado e não à sua frente. Com este apoio, foi capaz de mudar
de direcção sem sentir vergonha e de receber apoio para abraçar novos desafios.

A sua história é uma de muitas que reportamos no início da avaliação nacional independente dos
serviços de Educação Apoiada na Noruega e expressados aqui por Anthony et al. (2002):
Aparentemente universal no conceito de Recovery é a noção de que um processo de Recovery é
ter uma pessoa ou pessoas com quem pode confiar nos momentos de necessidade.

2.3 Escolher e Obter
O toolkit foi desenvolvido de acordo com o modelo de Escolher – Obter – Manter.
• Escolher: seleccionar um objectio educacional compatível com os valores, capacidades, atitudes,
interesses de carreira, finanças e objectivo de aprendizagem.
• Obter: assegurar a inscrição no curso da sua preferência.
• Manter: garantir a inscrição e manutenção de um nivel aceitável de sucesso e satisfação até á
conclusão. Este é claramente uma etapa de intervenção do modelo, e possivelmente a que mais
trabalho intensivo necessitará quer do estudante quer do técnico.
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Ao longo do processo, são utilizadas competências interpessoais como ouvir, demonstrar
compreensão, e motivar de forma a desenvolver o relacionamento com o aluno. Nesta parte do toolkit,
o foco está nas fases da escolha e obtenção do modelo, operacionalizados através de um curso de
preparação – o curso de orientação profissional Impuls– apoio a estudantes com doença mental que
que queira regressar às escolas/universidades. Apesar do curso ter sido desenvolvido para grupos, o
conteúdo também é aplicável para estudantes que seguem este de forma mais individualizada.

2.3.1

Curso de orientação profissional Impuls

Resumo
O que?
Descrição do curso de orientação profissional: conteúdos e organização.
Por quê?
Para apoiar os jovens adultos que não sabem exactamente o que querem e quais são suas opções de
ensino; que têm dificuldades em tomar decisões nesta área; ou que duvidam das suas capacidades
académicas.
Quem?
Jovens adultos, com 16 anos de idade ou mais, que recebem tratamento ou receberam tratamento
devido a uma doença mental grave e estiverem interessados em aceder (regressar) à
escola/universidade num futuro próximo.
Quando?
Este curso deve começar alguns meses antes de os formulários de inscrição para faculdades e
universidades terem de ser entregues, para os participantes terem tempo suficiente para, por exemplo,
visitar escolas e fazer uma escolha informada.
Onde?
N uma organização educacional regular, para os participantes serem capazes de fazer uso das
instalações disponíveis e seguir o curso em sala de aula regular.
Como?
Doze sessões semanais de 5,5 horas.
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O curso de orientação profissional chamado Impuls foi desenvolvido em 1999 numa faculdade em
Roterdão, como parte do primeiro projecto de Educação Apoiada na Holanda. O curso Impuls centrase no apoio (em grupos) a jovens adultos com doença mental na escolha e obtenção de uma educação
regular.
O curso baseia-se na abordagem de reabilitação psiquiátrica do Centro de Reabilitação Psiquiátrica da
Universidade de Boston (Korevaar, 2005; Unger, 1998). O objetivo da abordagem de reabilitação
psiquiátrica é ajudar as pessoas com doença mental a assumir o papel de cidadão. Esse papel pode
estar relacionado a uma das quatro áreas da vida: viver, trabalhar, aprender e socializar. O curso
Impuls é derivado da Educação Apoiada, um programa desenvolvido pelo Centro de Reabilitação
Psiquiátrica da Universidade de Boston para a área de aprendizagem.
Próximo à abordagem reabilitação psiquiátrica, o conceito de Recovery também está relacionado com
Educação Apoiada. O Recovery pode ser visto como um processo individual, em que uma pessoa
aprende a viver com as consequências da doença mental, podendo dar um sentido novo à sua vida
(Korevaar, 2005). A Educação Apoiada demonstra que a participação no ensino regular pode
contribuir para o Recovery e como tal pode dar um impulso ao crescimento pessoal.
Com base no curso Impuls, os próximos parágrafos descrevem como organizar um curso de orientação
profissional e qual o conteúdo que um curso pode ter. No último parágrafo, algumas experiências com
o curso Impuls na Holanda serão discutidos.
A. Organização
Participantes
O curso de orientação profissional é direccionado para jovens com16 anos de idade ou mais,
com doença mental e que estejam interessado em ir (regressar) para a escola num futuro próximo. Os
participantes não sabem exactamente o que querem e quais são as suas opções educacionais; têm
dificuldades em fazer escolhas nesta área, ou duvidam das suas capacidades académicas. Por estas
razões, eles precisam de apoio sob a forma de um curso de orientação profissional. A fim de reunir os
participantes para o curso de orientação profissional, pode ser enviado uma brochura informativa para
possíveis participantes e um folheto informativo para as para organizações de saúde mental, agências
de benefícios sociais, agências de emprego, agências de reabilitação profissional, associações
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empresariais e agências de reintegração, por exemplo.
É importante que os jovens adultos que estão interessados no curso inscrevam-se
pessoalmente. Quando as organizações referenciadas pretendem registrar estes jovens adultos, eles
precisam de solicitar ao jovem adulto para fazer isto pessoalmente. Um princípio básico da Educação
Apoiada é que as pessoas com experiência de doença mental trabalhem nas suas próprias necessidades
e objectivos e não nos dos outros (por exemplo, assistentes sociais, assistentes sociais e familiares).
Após o registro, os jovens são convidados para uma entrevista para discutir as suas
expectativas, motivação e objectivos. Se os profissionais de Educação apoiada identificarem que o
jovem adulto preenche os requisitos para o curso Impuls, a inscrição para o curso efectiva-se. O
número de participantes deve ser, de preferência entre oito e doze participantes.

Custos / propina
Os custos do curso de orientação profissional poderão variar por país / organização, por isso é
difícil fornecer números exactos. Deve-se levar em conta que haverá custos com o pessoal (por
exemplo, professores e coordenador), materiais (brochuras / literatura / trabalhos de casa, etc.), salas e
serviços de catering.
Localização do curso
O objetivo do curso de orientação profissional é, naturalmente, ajudar os participantes com a
escolha e obtenção de educação regular. Além disso, o curso também ajuda com a orientação no uso
de instalações educacionais e com ganhar experiência educacional e ritmo. Portanto, é preferível que
os participantes desenvolvam o curso num contexto educacional regular, para que os participantes
sejam capazes de fazer uso das instalações disponíveis e seguir o curso numa sala de aula regular (com
um computador e projetor, etc.). Isto também impede de o curso de tornar-se um grupo de suporte ou
terapia.
Início e duração do curso
O curso deve começar alguns meses antes dos formulários de inscrição nas faculdades e
universidades terem de ser entregues, de modo a que os participantes tenham tempo suficiente para
visitar escolas/universidades, por exemplo, e fazer uma escolha informada. O curso muitas vezes dura
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doze semanas, com uma reunião curso de 5,5 horas por semana.
Supervisão dentro do curso
É importante aqui realçar que os participantes não frequentam o curso como pacientes /
clientes, mas como estudantes. Dentro dessa estrutura, pode-se trabalhar as questões, necessidades e
preferências de formação dos participantes. O fluxo de estudantes é muito diversificado. Isto exige
uma atitude muito flexível na relação com técnico Educação Apoiada (e os participantes) no que diz
respeito ao conteúdo e ritmo do programa. Importante é que a estrutura subjacente do programa
explore, a escolha, obtenção e manutenção de um objectivo educacional.
Os participantes muitas vezes têm a seguinte expectativa sobre o curso: "No curso, eu vou
ouvir que curso é melhor para mim." Por isso, desde o início, mas certamente também durante o curso,
é importante mencionar que os participantes têm de tomar decisões, a fim de obter um resultado
positivo.
De preferência, o curso é dado por um par de professores: um que seja formado na abordagem
de reabilitação psiquiátrica e que monitoriza o objectivo do programa, ajudando a escolher e obter um
estudo; e aquele que é um especialista pela experiência e talvez tenha sido um próprio participante do
curso Impuls. Este co-professor auxilia com actividades em subgrupos e com a supervisão do processo
de grupo. Ele também pode ensinar algumas lições temáticas individualmente tais como gestão do
tempo, stress e processos de grupo.
A maioria das actividades ocorre com todo o grupo. Os participantes recebem uma introdução
de um determinado tema e têm de elaborar este tema individualmente ou em subgrupo.
Posteriormente, a tarefa é debatida com todo o grupo. Os professores estão disponíveis para apoiar os
participantes individuais com as tarefas individuais.
No início do curso, a cada participante será atribuído um tutor (um dos dois professores).
Durante o suporte individual, os participantes podem partilhar as dificuldades que sentem durante o
curso, mas e também podem partilhar as conquistas realizadas. Muitas vezes, são abordados temas
como expectativas actuais sobre um estudo, o apoio, as nossas experiências, ou se a supervisão é
adequada às necessidades pessoais. Além disso, temas mais pessoais, tais como a forma de ultrapassar
uma situação difícil ou como lidar com a mudança para o papel de estudante podem ser abordados
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durante o curso. O suporte individual ocorre frequentemente durante os intervalos ou no final do dia.

B. Conteúdo do curso
Estrutura
O conteúdo do curso sobre tomada de decisões pode ser dividido em duas partes:
1. Definição de um objectivo educacional
- Descrição de alternativas educacionais
- Identificação das preferências pessoais
- A escolha de um objectivo educacional
2. Obtenção e preparação para um estudo da sua própria escolha
- Inscrição numa faculdade ou universidade
- Listar e praticar competências essenciais
- Listar e organizar os recursos essenciais

Ad 1. Definir um objectivo educacional
Durante a primeira parte do curso, é composta uma lista de estudos no qual o participante está
interessado. Livros e folhetos que os professores têm podem ser usados nesta actividade, bem como
uma pesquisa na internet. Outras informações são recolhidas ao frequentar dias de portas abertas nas
faculdades e universidades. Depois de feita uma lista de possíveis opções, uma segunda lista é
composta contendo as preferências pessoais do participante, por exemplo, se um estudo está
directamente focada no trabalho ou não. Posteriormente, essas duas listas são revistas e o estudo que
melhor se adequa às preferências pessoais do participante é escolhido e um objectivo educacional pode
ser definido. Tal meta descreve quando o participante quer iniciar o estudo e em que escola. Um
exemplo de tal objectivo é: "Em setembro 2015 eu quero começar o curso de tecnologia da informação
no nível 4 no Colégio Alfa em Groningen".
Ad 2. Obtenção e preparação para um estudo da sua própria escolha
Após a definição do objectivo educacional, é estabelecido um plano no qual está escrito o que
deve ser feito de modo a ser capaz de começar o estudo. Tem que registrar-se na faculdade ou
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universidade e, por vezes, é preciso obter apoio financeiro. Quando se é elegível para apoio financeiro,
tem de se candidatar a uma bolsa de estudo.
Há mais duas coisas que precisam de ser considerados antes de iniciar com um estudo: as
competências e o apoio. Durante o curso, o participante avalia quais as competências que são
fundamentais para iniciar e manter um estudo. Isso não inclui as capacidades que uma pessoa adquire
que são ensinadas durante o curso, mas inclui capacidades necessárias que não se ensinavam na escola.
Essas capacidades podem variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, um participante tem dificuldade
em planear o seu trabalho de casa, e outro participante acha difícil fazer uma apresentação na frente
dos seus colegas de turma. No entanto, também podem ser capacidades que não estão directamente
ligadas à escola – por exemplo, conversar com um colega de turma na cantina, ou levantar-se a tempo
de manhã. Capacidades essenciais podem ser praticadas.
Relativamente ao suporte, o mesmo procedimento é seguido. Explora-se que tipo de apoio é
fundamental para estudar com sucesso e assegurar que esse apoio é garantido. Este apoio pode ser
dado por uma pessoa, mas também coisas, actividades e locais podem ser recursos importantes.
Exemplos de recursos é uma pessoa que ajuda com determinado trabalho de casa, um exercício de
relaxamento, ou uma sala para que se pode ir relaxar. Embora as capacidades e apoio necessários são
diferentes para todos os participantes, elas são discutidas no grupo. Consequentemente, as pessoas
podem ajudar-se uns aos outros e praticar juntos. Para resumir, durante o curso de tomada de decisão
os participantes trabalham em quatro coisas: a escolha de um curso; organizar as coisas de modo a
iniciar esse curso (matricula, finanças, permissão, etc.); Lista e prática das capacidades essenciais; e,
finalmente, listar e organizar o suporte essencial.
Trabalho de casa
Após cada reunião do curso, o participante terá que realizar trabalho de casa. Dessa forma,
pode ficar menos presente no curso e também praticar as capacidades académicas essenciais em casa.
Portefólio
Durante o curso, o participante recolhe toda a teoria e todas as tarefas numa pasta, em
conjunto com a descrição dos seus objectivos pessoais. O portefólio é um mapa no qual o participante
descreve no que está a trabalhar e o que está em desenvolvimento. O portefólio pode ser levado para a
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inscrição / entrevista para o novo estudo. Muitas vezes, o funcionário que está a receber as matrículas
num curso aprecia isso, pois um portefólio dá uma boa impressão das necessidades, das qualidades e
das necessidades de aprendizagem do participante.
Tópicos
Em doze semanas, todos os itens acima descritos são abordados nos seguintes tópicos:
1. Identificar interesses e capacidades pessoais
2. Pesquisar contextos educacionais
3. Definir um objectivo educacional
4. Lista das próprias qualidades (centrais)
5. Informação sobre os estilos de aprendizagem e de trabalhos em grupo
6. Aprendizagem das capacidades (académicas) pessoais
7. Capacidades de comunicação e de Aprendizagem
8. Determinar metas de aprendizagem e praticas pessoais
9. Organizar o apoio necessário para a obtenção de um curso
10. Manter o curso da sua preferência
C. Avaliação do curso de tomada de decisão na Holanda
Na Holanda, nós avaliamos oito cursos Impuls usando formulários de avaliação que os
participantes preencheram depois do curso e de entrevistas de grupo com os mesmos. Foram
analisadas formulários de 74 participantes. Esta análise mostra os seguintes resultados.
Os participantes apreciaram os Impuls, com uma pontuação média de 4,2 numa escala de
Likert de cinco pontos (intervalo 3,9-4,2). Eles foram particularmente positivos sobre o facto do curso
oferecer ferramentas para suporte na escolha de um curso. Além disso, apreciaram o facto do curso dar
esperança, ser claro e orientado para objectivos. Alguns participantes eram menos positivos sobre a
diversidade do grupo; sobre as informações relativas aos diferentes cursos (que gostariam de ter
recebido mais informações); e sobre o facto de que havia uma grande porção de estudo autónomo no
curso. Uma sugestão para melhoria era aprender mais sobre as experiências dos alunos com doença
mental. Além disso, mais atenção poderia ser dada à gestão do tempo e à forma de trabalhar
eficientemente. Finalmente, um melhor equilíbrio entre teoria e prática seria bem apreciado. Dos 74
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participantes, 63,5 por cento tinham escolhido um curso após a conclusão do curso Impuls.
Infelizmente, não sabemos se os participantes mantiveram e completaram os seus estudos. Portanto, é
recomendável ficar em contacto com os mesmos, de modo a seguir as suas carreiras académicas e,
vislumbrar a sua eficácia na tomada de decisões.
Concluímos com a descrição das experiências de dois ex-participantes do curso Impuls em
Groningen, na Holanda.
Caso 1.
Peter é um jovem que tem 26 anos de idade. Durante o ensino secundário, teve o seu primeiro
episódio psicótico tendo sido várias vezes hospitalizado durante vários meses e sido diagnosticado
com esquizofrenia. Depois do seu último internamento, permaneceu em tratamento de dia durante dois
anos. Vive com seus pais e irmã. Terminou o ensino secundário, mas depois da sua formatura, não
quis prosseguir com a sua educação. O seu técnico contou-lhe sobre o curso de Impuls. Matriculou-se,
foi aceito e terminou o curso. Depois de o terminar, disse que o curso o ajudou a reflectir sobre as suas
preferências e possibilidades. Achou que escolher um curso era o caminho certo: um curso a tempo
inteiro de três anos em tecnologia da informação. Está feliz com o curso Impuls: "Sem Impuls, eu não
acho que teria começado a estudar novamente." Além do apoio que ele recebe no curso, recebe muito
suporte dos seus pais, amigos com quem esteve internado e de um colega do curso Impuls.
Caso 2.
Karen é uma mulher que tem 27 anos de idade. Foi diagnosticada com défice de atenção,
quando tinha 19 anos e largou o curso de serviço social numa universidade de ciências aplicadas.
Entrou em depressão profunda e foi para tratamento de dia durante uma série de anos. Acabou por
tomar medicação que a ajudou e que ainda usa. Três anos atrás, começou a trabalhar como voluntária
num centro de actividades de dia para as pessoas com doença mental. O seu profissional de saúde
mental recomendou o curso Impuls na Universidade Hanze, Groningen. Karen pediu uma brochura de
informação e de admissão e foi chamada para uma entrevista. Foi aceite e começou o curso. No início
do curso, estava muito impaciente e ficou irritada com o ritmo lento do curso. Através da discussão
desses problemas com um dos seus professores e de fazer os exercícios, descobriu que tinha
dificuldades com a organização dos seus pensamentos. É por isso, que muitas vezes ia muito rápido. A
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meio do curso, aprendeu a pensar sobre o seu futuro e desejos de um modo muito detalhado e
concreto. Sobre o curso, disse: "Porque é forçado a ir e explorar várias opções educacionais, tem uma
visão clara dos diferentes cursos e das suas localizações. Comparando várias opções fica claro qual o
estudo que se encaixa na maior parte das suas próprias preferências e capacidades. "Também referiu
que através do curso, a sua autoconfiança e auto-estima foram reforçadas. Acabou por escolher
retomar o curso de serviço social, mas agora a tempo parcial. Já começou a estudar novamente.
2.4 Manter: Suporte Móvel e no Local
O toolkit foi desenvolvido de acordo com o modelo de Escolher – Obter – Manter.
• Escolher: seleccionar um curso educacional compatível com os valores, capacidades, atitudes,
interesses de carreira, finanças e objectivo de aprendizagem.
• Obter: assegurar a inscrição no curso preferido.
• Manter: manter o envolvimento e um nivel aceitável de sucesso e satisfação até á conclusão. Este é
claramente uma etapa de intervenção do modelo, e possivelmente a que mais trabalho intensivo
necessitará quer do estudante quer do técnico.
Ao longo do processo, capacidades interpessoais como saber escutar, demonstrar
compreensão, e coaching são usados para conectar e desenvolver o relacionamento com o aluno. Nesta
parte do toolkit, o foco está nas fases do modelo de escolher e obter, operacionalizadas através de um
um serviço de suporte móvel e no local para apoiar estudantes com doença mental a permanecerem na
escola/universidade e a prosseguir e completar os seus estudos.

2.4.1 Avaliação de Funcionalidades e Inventário de Capacidades em Contexto Educacional
(ICCE)
Resumo
O que?
É uma avaliação das capacidades essenciais necessárias para ser bem sucedido e estar satisfeito no
contexto educacional de preferência.
Por quê?
Para entender quais as capacidades essenciais necessárias para ser bem sucedido e estar satisfeito no
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contexto educacional de preferência, quais já estão presentes e quais devem ser aprendidas.
Quem?
Técnico de Educação Apoiada em conjunto com o Estudante com doença mental.
Quando?
Na fase de obter e / ou manter o seu contexto educacional de preferência.
Onde?
Em local escolhido pelo estudante.
Como?
Usando a ferramenta de avaliação funcional e / ou o Inventário de Capacidades em Contexto
Educacional (ICCE)

1. Introdução
O objectivo de um programa de Educação Apoiada é apoiar o acesso a escolas e melhorar a
manutenção dentro das escolas de pessoas com doença mental, ajudando as escolas tornam-se
contextos mais respeitadores da diversidade. A fim de ajudar os estudantes a perceber como o seu
funcionamento pode afectar a realização dos seus objectivos educacionais, os profissionais de
Educação Apoiada, em colaboração com o aluno, devem fazer uma avaliação funcional.
A avaliação funcional consiste em apoiar os alunos a compreender o seu funcionamento no
uso dessas capacidades essenciais necessárias para ser bem sucedido e estar satisfeito num contexto
educacional escolhido. O sucesso é participar em todas as actividades do programa educativo nas
universidades e aprender todos os aspectos curriculares necessários para concretizar o seu objectivo.
A avaliação funcional deve ser ecológica. Isto significa, compreender o aluno no seu contexto
educacional, o foco da avaliação não deve estar apenas sobre as características dos alunos, mas
também sobre as competências que o aluno tem de desenvolver para lidar com as limitações do
contexto educacional. No final, a avaliação funcional vai ajudar a entender quais as capacidades que
são necessárias desenvolver ou desbloquear, para atingir os objectivos educacionais.

2. Como fazê-lo?
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Para um aluno ser capaz de identificar quais capacidades essenciais necessárias para atingir a
sua meta geral de ensino, deve ser integrado no contexto educacional escolhido; só então o aluno será
capaz de entender quais são as competências que precisa desenvolver ou quais as barreiras da escola
que o estudante deverá superar. Isso leva-nos à avaliação funcional, onde o uso de duas ferramentas
(ferramentas de avaliação de funcionalidades e ICCE) vai ajudar o estudante a reconhecer o seu
funcionamento no uso dessas capacidades essenciais necessárias para alcançar o sucesso no contexto
educacional.

Instruções 3
A. Apoiar o estudante a identificar quais as capacidades essenciais que considera serem mais
importantes para alcançar a sua meta educacional. A avaliação de competências essenciais permite o
estudante avaliar o seu funcionamento, bem como o funcionamento da escola através de uma análise
das metas necessárias relacionadas com os contextos educativos e as metas importantes definidos pelo
estudante. Iniciar um diálogo com o estudante sobre as capacidades essenciais necessárias ou, se isso
não for possível ou muito difícil, use o inventário de capacidades em contexto (ver ICCE abaixo) para
escolher quais as capacidades podem ser úteis para atender às necessidades do estudante.
B. Após a definição das competências fundamentais necessárias para alcançar um objectivo
educacional, o estudante deve definir acções para ser capaz de executar uma capacidade ligada ao
objectivo definido. Em seguida, é necessário definir em quais contextos irão decorrer e, finalmente,
estabelecer a sua regularidade, tendo em consideração e valorização da experiência do aluno.
C. Com o fim de avaliar o processo, os indicadores precisam ser definidos conjuntamente entre o
estudante e o profissional. Isto torna mais fácil para controlar a aplicação de tais capacidades no
ambiente educacional. Além disso, permite-nos identificar as competências que precisam ser
desenvolvidas ou a competência necessária para superar uma barreira escolar, gerando os instrumentos
de avaliação necessários para contribuir para a próxima etapa.
D. Na avaliação funcional, os estudantes podem precisar de apoio profissional para ter um maior
envolvimento nas actividades de avaliação. As informações podem ser necessárias para esclarecer
3

Adaptado a partir do Centro de Reabilitação Psiquiátrico de Boston, Universidade de Boston
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dúvidas dos alunos; esta informação pode vir de profissionais, bem como outros estudantes que
compartilham a experiência, incentivando o aluno a falar sobre um tema específico. A experiência dos
estudantes deve ser avaliada a fim de facilitar a partilha de conhecimentos; isto levará a uma
negociação, por vezes necessária, entre a perspectiva do estudante e a perspectiva profissional
relacionadas com a avaliação e o apoio necessário para atingir as suas metas.

3. Ferramenta de avaliação funcional 4
Competência

Competência

Suporte

Actividades
Indicadores

necessária

essencial *

e Local

Avaliação
Professional

Par

* Competências Essenciais (Esta coluna é para as competências essenciais necessárias do estudante ou
do contexto educacional.)

Exemplo.
O João está muito motivado com o seu curso de advocacia, mas está a ter alguns problemas
para conseguir chegar a tempo às aulas, devido a dificuldades de adaptação a novas rotinas. Desta
forma, solicitou o apoio do técnico de educação apoiada para o ajudar a resolver este problema.
Competência

Competência

Suporte

Actividades
Indicadores

4

Avaliação

necessária

essencial *

e Local

Chegar a

Gestão de

Ter um

Quantas vezes

Apoio na

tempo das

tempo: seguir

horário com

por semana

criação de

aulas

horários

todas as

chegou às aulas

um plano de

aulas

a tempo

horários

Coordenar

Estabelecer

Quantas vezes

Definir

Apoio

horários com

um horário

por semana

estratégias

para

colegas de

de

usou a casa de

de

seguir o

casa

utilização

banho no

negociação

horário

Professional

Par
Reunião
____

semanal com o
técnico para
avaliar se o
horário está a
ser cumprido

Adaptado do Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University
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da casa de

horário

da utilização

banho em

previsto

da casa de

casa

ou se é
necessário

banho
reorganizar

A Maria está a estudar arquitectura. Quando está na aula de vez enquanto necessita de fechar
os olhos devido à sua experiência de doença mental. A sua professora pensa que a Maria deita-se
muito tarde ou que está a consumir álcool e repreende a Maria á frente de toda a turma.
Competência

Competência

Suporte

Actividades
Indicadores

Avaliação

necessária

essencial *

e Local

Professora

Apoiar o

Marcar

Se as

Participar na

lidar com a

estudante a

reunião para

reprimendas

reunião e

diversidade

aprender a

enquadrar a

acabam

apoiar o

técnico para

negociar com

situação à

estudante

averiguar se há

a sua

professora

Professional

professora

Reunião
------

semanal com

mudanças no
comportamento
da professora

4. Inventário de Competências em Contexto Educacional (ICCE)
O que?
Lista das competências essenciais que o aluno precisa para ser bem sucedido e estar satisfeito na
escola.
Por quê?
Todos os alunos precisam de competências e suporte (recursos) para serem bem sucedidos. Um aluno
com doença mental às vezes precisa de, em paralelo com as competências e recursos mais gerais,
competências específicas.
Quem?
O profissional de Educação apoiada em conjunto com o aluno.
Quando?
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Depois do aluno definir o seu objectivo educacional geral, o profissional de Educação Apoiada
elabora, em conjunto com o aluno, uma lista de competências essenciais. Se necessário e o estudante o
deseje, o profissional de Educação apoiada pode ensinar ao aluno a competência e / ou ajudar o aluno
a utilizar a mesma. Ajudar o estudante a executar as competências essenciais necessárias torna o aluno
mais independente das pessoas ou de outros recursos. Quando não é possível para o aluno aprender ou
utilizar determinada competência necessária (por exemplo, marcar uma reunião) ou quando as
competências por si só não são suficientes para resolver o problema (por exemplo, falta de transporte
para chegar à escola), começamos a listar recursos.
Onde?
Localização da preferência do aluno.
Como?
Criar a lista das competências essenciais é um processo personalizado. O resultado da lista é diferente
para cada aluno e depende muito do contexto educacional onde o aluno se encontra.
Tipos de Competências
• Competências ambientais
• Competências académicas
• Competências emocionais
• Competências sociais
• Competências de resiliência
• Competências habitacionais

Instruções
1. Reveja o objectivo educacional global escolhido com o aluno. Debata com ele/a se este é o curso da
sua preferência e se possui um objectivo educacional que definiu por si próprio (não a família, o
profissional de saúde mental ou o pessoal educativo).
2. Reveja os requisitos da (comunidade) da universidade e as competências relacionadas no inventário
com o aluno.
3. Avalie a capacidade do aluno para executar cada uma das competências listadas explorando com o
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mesmo a sua opinião (pontos fortes) ou se precisa de ajuda (deficits).
4. Explore as considerações do aluno sobre os pontos fortes e os défices de competências e o que pode
fazer para alcançar a sua meta educacional.
5. Peça ao aluno para seleccionar quais as competências que considera mais importantes em relação à
sua meta educacional.
6. Se o aluno é capaz de executar a competência, mas não tão frequentemente ou tão bem quanto
necessário, avaliar as barreiras que impedem o aluno de executar tal competência, e, em seguida,
ajudar o aluno a superar as barreiras.
7. Se o aluno não pode executar a competência e tem pouco ou nenhum conhecimento da mesma, em
seguida, desenvolver um plano de suporte para ensinar ao aluno como executà-la.

Estudante:

________________________________

Técnico de Educação Apoiada: ________________________________

Objectivo Educacional Geral:

_____________________________________________

__________________________________________________________________________

Inventário de Competências em Contexto Educacional (ICCE) 5

A.

Competências ambientais

Consigo

Preciso de

Explicação

Apoio
1.

Transportes para a universidade

5

Revisto a partir de Jo-Anne Sharac (1997). Opening doors: College and you. Worcester: Quinsigamond
Community College, Supported Education Services
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2.

Circular na universidade

3.

Usar serviços administrativos

4.
5.

Concorrer para apoios financeiros
educacionais
Selecção de aulas

6.

Inscrição nas aulas

B.

Competências Académicas

Consigo

Preciso de

Explicação

Apoio
1.

Usar recursos universitários
(biblioteca, centros de estudos, etc.)

2.

Clarificar tarefas

3.

Gerir tempo: programar

4.

Gerir tempo: horários

5.

Tomar notas

6.

Concluir tarefas

7.

Preparação para exames

8.

Fazer testes

9.

Participação nas aulas: colocar
questões
Participação nas aulas: Responder a
questões
Participação nas aulas: trabalhar em
grupo (na aula)
Participação nas aulas: trabalhar em
grupo (fora da aula)
Participação nas aulas. Lidar com
distracções internas
Reunir com o professor/ orientador

10.
11.
12.
13.
14.
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C.

Capacidades Emocionais

Consigo

Preciso de

Explicação

Apoio
1.

Gerir emoções

2.

Gerir temas emocionais

3.

Responder aos sentimentos

4.

Estratégias pessoais

5.

Responder ao feedback

D.

Capacidades sociais

Consigo

Preciso de

Explicação

Apoio
1.

Conhecer pessoas

2.

Fazer conversa

3.

Escutar

4.

Demonstrar compreensão

5.

Gerir o tempo livre na escola

6.

Participar em grupos

7.

Utilizar lugares sociais

8.

Pesquisar atividades sociais

E.

Competências de resiliência

Consigo

Preciso de

Explicação

Apoio
1.

Aderir à medicação
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2.

Lembrar

3.

Utilizar o suporte
Utilizar recursos
Determinar barreiras

F.

Competências habitacionais

Consigo

Preciso de

Explicação

Apoio
1.

Compartilhar espaço

2.
3.

Coordenar os horários com colegas
de casa
Resolução de conflitos

4.

Voluntariar-se para tarefas de casa

5.

Cumprir horario de silêncio

2.4.2

Avaliação de Recursos e Inventário de Recursos no Contexto Educacional

(IRCE)
Resumo
O que?
É uma avaliação dos recursos essenciais (pessoas, coisas, lugares e actividades) necessários para ser
bem sucedido e estar satisfeito no contexto educacional da sua preferência.
Por quê?
Para entender quais são os recursos essenciais necessários para ser bem sucedido no ambiente
educacional de preferência, que capacidades já estão presentes e quais devem ser aprendidas.
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Quem?
Profissional de Educação Apoiada em conjunto com o aluno com doença mental.
Quando?
Na fase de obter e / ou manter o seu contexto educacional de preferência.
Onde?
Num local escolhido pelo aluno, dentro ou fora do ambiente educacional.
Como?
Usando a ferramenta de avaliação de recursos e / ou inventário dos recursos no contexto educacional
(IRCE).
1. Introdução
Um dos objectivos dos programas de educação apoiada é facilitar a integração na comunidade,
oferecendo serviços educacionais para pessoas com doença mental para que possam ter acesso aos
recursos, de modo a permanecerem com sucesso em escolas e completarem os seus estudos, bem
como apoiar contextos educacionais a desenvolverem as acomodações escolares necessárias.
A avaliação de recursos auxilia o técnico e o estudante a definir em conjunto, quais são os
recursos essenciais necessários para ser bem sucedido na sua meta global de educação no contexto
regular escolhido. Esta avaliação permite ao aluno determinar o tipo, a intensidade e a frequência do
uso de recursos.
Durante a realização de uma avaliação de recursos, tenha sempre em mente que os serviços
devem atender às necessidades exclusivas de cada aluno, bem como proporcionar um ambiente que
garanta a privacidade individual e aumentar a dignidade pessoal. Os serviços devem promover o
acesso aos recursos não-estigmatizantes que são consistentes com a escolha do aluno, bem como com
as rotinas típicas da vida de um estudante. A coordenação com os diferentes tipos de recursos
necessários é necessário para ajudar o aluno a atingir a sua meta geral de ensino 6.
A fim de realizar uma avaliação dos recursos é fundamental identificar os recursos necessários
utilizando as ferramentas descritas abaixo, o inventário de recursos e a avaliação de recursos; para

6

Revisto a partir de Unger, K. (1998) Handbook on supported education: Providing services to students with
psychiatric disabilities. Portland, OR: Rehabilitation through Education.
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descrever o uso de recursos; e para determinar a sua disponibilidade. Ao longo do processo, é
essencial respeitar os desejos dos alunos e permitir que o mesmo controle e participe plenamente na
determinação dos critérios para o sucesso e avalie o seu próprio progresso.

2. Avaliação de Recursos

Identificar recursos essenciais
Iniciar um diálogo com o aluno sobre os recursos essenciais necessários ou, se tal não
for possível ou é muito difícil, use o inventário de recursos no contexto educacional (ver o
IRCE em baixo) para juntamente com o aluno identificar os recursos que o mesmo considera
fundamentais para alcançar o seu objectivo educacional.
Descrever o uso de recursos
Depois de identificar os recursos essenciais, analisar com o aluno qual é o suporte
(pessoas) ou uso (ferramentas) necessários de cada recurso essencial, de modo a estabelecer a
intensidade e a frequência do uso dos recursos.
Determinar a disponibilidade de recursos
Nesta fase final, apoiar o aluno a planear como se conectar com os recursos
escolhidos. Se o aluno já usa o recurso, ajudar a negociar o apoio ou o uso necessário. Se o
recurso é necessário, mas não está presente, estabelecer com o estudante como encontrá-lo.

3. Tabela de Avaliação dos Recursos

Estudante: ______________________________________________________________
Professional de Educação Apoiada: __________________________________________
Objectivo Educacional Geral: _____________________________________________________
Disponibilidade

Recurso
Recurso ou suporte
essencial

Necessário

Presente

Recurso Alternativo
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Exemplo.
A Maria recentemente inscreveu-se num curso de história de arte. A universidade para a qual
se candidatou tem uma mensalidade de 200€. A Maria não tem dinheiro para suportar este custo e
necessita de apoio para encontrar recursos disponíveis de modo a ultrapassar esta barreira financeira
ao seu objectivo educacional.

Estudante:

Maria Silva

Profissional de Educação Apoiada:

João Madeira

Objectivo Educacional:

Completar a licenciatura de História de Arte

Disponibilidade

Recurso
Recurso ou suporte
essencial

Mensalidade

Necessário

Presente

€100 / mês

Pagamento mensal de 200

Bolsa

€200 / mês
escolar

€ para a propina escolar

Recurso Alternativo

dos pais

4. Inventário de Recursos no Contexto Educacional (IRCE)
O que?
Lista de recursos essências necessários para o aluno ser bem-sucedido e estar satisfeito na escola.
Por quê?
Todos os alunos precisam de recursos e suporte para serem bem-sucedidos. Um aluno com doença
mental às vezes precisa, em paralelo com os recursos mais gerais, recursos específicos.
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Quem?
O profissional de educação apoiada em conjunto com o aluno.
Quando?
Devemos começar por listar recursos quando não é possível para o aluno desenvolver a competência
necessária ou quando as competências por si só não são suficientes para resolver o problema (por
exemplo, falta de transporte para chegar à escola).
Onde?
Localização da preferência do aluno.
Como?
Ferramentas (bolsa de estudo, livros técnicos, uma sala para estudar, uma agenda, medicação)
constituem o hardware indispensável de recursos. De modo a obter as ferramentas certas, muitas vezes
as pessoas precisam de suporte. Os recursos para um aluno podem consistir nos pais, no Profissional
de educação apoiada, num assistente social e num tutor (o apoio), além de poder ser também uma
bolsa, uma sala para o estudo e a medicação (as ferramentas). As pessoas que apoiam podem ajudar o
aluno a escolher, obter e manter as ferramentas: a agenda, a medicação e a bolsa de estudo. Às vezes, a
pessoa que apoia o aluno e a ferramenta coincidem: então o apoio pessoal (sócio-emocional) é
considerado como uma ferramenta.

Recursos individuais
O resultado do inventário (lista de recursos) é diferente para cada aluno e depende muito do
ambiente educacional em que aluno se encontra.
Os recursos são pessoas, lugares, actividades ou coisas que são essenciais para permanecer na
escola, de acordo com o estudante e outras pessoas. O inventário de recursos é um instrumento para o
profissional ajudar o aluno a determinar quais recursos são fundamentais para alcançar a sua meta
educacional. É essencial para a utilização dos recursos que o estudante reconheça a importância do
recurso (suporte e / ou ferramenta).

Instruções
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1. Reveja o objectivo educacional global escolhido com o aluno. Debatacom ele/a se esta é o curso da
sua preferência e se possui um objectivo educacional que definiu por si próprio (não a família, o
profissional de saúde mental ou o pessoal educativo).
2. Reveja os requisitos da (comunidade) da universidade e os recursos relacionados no inventário com
o aluno.
3. Avalie a capacidade do aluno para executar cada uma dos recursos listados, explorando com o
mesmo se o recurso é necessário ou não.
4. Explore as considerações do aluno sobre os recursos presentes e necessários e o que pode fazer para
alcançar a sua meta educacional.
5. Peça ao aluno para seleccionar quais os recursos que acha que são mais importantes em relação à
sua meta educacional.
6. Se o recurso não está presente e o aluno não é capaz de recorrer a tal recurso, tão frequentemente
como desejaria ou tão bem quanto necessário, avalie as barreiras que impedem o aluno de aceder ao
recurso, e, em seguida, desenvolva um plano para ajudar o aluno a superar as barreiras.
7. Se o recurso está presente, mas o aluno não usa o recurso como é necessário, apoie o aluno a aceder
ao mesmo.

Estudante: ____________________________________________

Professional de Educação Apoiada:_________________________________

Objectivo Educacional Geral:______________________________________________

Inventário de Recursos no Contexto Educacional

A.

Pessoas

Necessário

Presente

Explicação
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1.

Professor

2.

Tutor

3.

Colega

4.

Irmão

5.

Amigos

6.

Orientador de estudo

7.
8.
9.
B.

Locais

1.

Biblioteca

2.

Sala de Estudo

3.

Centro de Explicações

4.

Cantina

5.

Pátio da universidade

Necessário

Presente

Necessárias

Presentes

6.
7.
8.
C.

Actividades

1.

Reuniões

2.

Debate

3.

Role-plays

4.

Intervalos

5.

Supervisão

6.

Supervisão no estágio

7.

Relaxamento

8.
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9.
10.
D.

Coisas

1.

Calculadora

2.

Livro técnico

3.

Bloco de notas

4.

Empréstimo estudantil

5.

Benefício social

6.

Dispositivo de gravação

7.

Secretária

8.

Despertador

9.

Bebidas

10.

Despesas de viagem

11.

Dinheiro para livros

Necessárias

Presentes

12.
13.
14.

2.4.3 Revelação
“REVELAR OU NÃO REVELAR” – Revelação do diagnóstico de doença mental no contexto
educacional
Conteúdos
Prefácio
Susan
Peter
Introdução
Revelar a sua doença mental
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1. Se deve contar
2. O que contar
3. A quem contar
4. Quando contar
5. Como contar
Confidencialidade
Discriminação
Revelar a sua doença mental: folha de calculo 1
Revelara sua doença mental: folha de calculo 2
Revelara sua doença mental: folha de calculo 3
Revelar a sua doença mental: folha de calculo 4
Revelar a sua doença mental: folha de calculo 5
Revelar a sua doença mental: Checklist
Referencias
Informação adicional
Colophon

Prefácio

A informação apresentada nesta brochura procura providenciar uma base de suporte para
estudantes com diagnóstico de doença mental no processo de tomada de decisão informada sobre se
deve ou não revelar o diagnóstico. A brochura abrange também os gabinetes de apoio ao aluno e
outras pessoas significativas na vida de estudantes com diagnóstico de doença mental.

A informação desta brochura encontra-se cimentada na literatura existente sobre a questão da
revelação (ver referencias) e na experiência com a brochura de estudantes e profissionais da Noruega,
Portugal, República Checa e Holanda.

Para estudar de forma eficaz, é importante que os estudantes com doença mental tenham
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algumas competências específicas. Uma dessas competências pode ser o facto do(a) estudante revelar
o seu diagnóstico de doença mental no contexto educacional.

Susan.
A Susan tem 23 anos e frequenta o primeiro ano do curso de Psicologia. Quando tinha 19 anos
a Susan começou a sentir-se bastante deprimida. Ela tentou suicidar-se e foi internada num hospital
psiquiátrico durante algum tempo. Ela tem feito o mesmo tratamento diário na mesma organização de
saúde mental nos últimos 2 anos. No último ano, a Susan tem estado a sentir-se muito melhor e quer
voltar a estudar Psicologia (numa universidade diferente). Numa aula introdutória com o professor e
outros estudantes, o professor pergunta a Susan, “Susan, o que tem feito antes?” Susan é surpreendida
com a questão e não sabe o que responder.

Peter.
O Peter tem 22 anos e está numa altura dos seus estudos na universidade em que está a
começar um período de estágio. Ele tem uma entrevista com um supervisor duma empresa onde ele
quer fazer o seu estágio. Durante a entrevista, o supervisor pergunta ao Peter o porquê de durante um
ano, o seu curriculum vitae estar em branco. Peter responde ao supervisor que, há três anos atrás, ele
recebeu tratamento durante um ano por causa de um episódio psicótico. O supervisor termina a
entrevista rapidamente. Peter nunca mais ouviu falar da empresa novamente.

Introdução
As histórias de Susan e Peter são bons exemplos de um dilema muito comum para estudantes com
diagnóstico de doença mental: a decisão de revelar ou não revelar o seu diagnóstico de doença mental.
A revelação pode ter benefícios, mas alguns alunos tendem a não revelar a sua doença mental porque
temem ser alvo de discriminação ou porque eles são capazes de gerirem os seus estudos de forma
autónoma. No entanto, a situação de cada estudante pode mudar devido a uma variedade de razões, e
isso pode ter um impacto sobre a sua decisão de relação.
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A decisão de ser aberto sobre a doença mental é uma questão pessoal, e a própria situação e as suas
circunstâncias desempenham um papel importante no processo de tomada de decisão. Abaixo,
encontrará alguns aspectos que podem ajudá-lo com sua decisão.

•

Eu beneficio desta revelação?

•

A quem devo dizer e por quê?

•

Como é que os professores respondem aos alunos com doença mental?

•

Será que recebo melhor suporte se eu revelar?

•

Quais são os riscos de revelar?

•

Estarei sujeito(a) ao estigma contínuo de ter uma doença mental ("ser louco")?

•

O que acontece se as pessoas descobrirem?

•

O que as pessoas irão pensar de mim?
Nesta brochura, são discutidos os diferentes aspectos da revelação de diagnóstico de doença

mental. As informações apresentadas neste folheto são destinadas a estudantes com doença mental
e para os profissionais que trabalham com os estudantes.

Revelar a sua doença mental
A revelação da sua doença mental significa o que você conta a alguém sobre o seu passado ou
presente acerca de questões ligadas à saúde mental. Para decidir se quer ou não revelar o seu
diagnóstico de doença mental, poderia considerar as seguintes etapas:
Determinar:
6. Se deve contar
7. O que contar
8. A quem contar
9. Quando contar
10. Como contar
É importante notar que não precisa seguir as etapas numa ordem específica. Pode começar com o
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passo que preferir. No entanto, recomendamos que considere os cinco passos para chegar a uma
decisão bem informada.

1.

Se deve revelar?
A decisão de revelar é uma tarefa difícil. A escolha será diferente para todos, porque todos têm

diferentes experiências e diferentes necessidades. A revelação é uma decisão pessoal, você é o único
que pode fazê-lo. Não ceda à pressão de revelar por causa de outras pessoas: você é o único que tem
de viver com os resultados positivos e negativos dessa decisão.
A doença mental muitas vezes não é visível e manifesta-se de forma diferente e única em cada
pessoa. Revelar a sua doença mental pode ser necessária para obter acesso às acomodações e o apoio
oferecido pela escola aos estudantes com doença mental. A revelação também pode estar relacionada
com a decisão de contar a outros estudantes, no caso de existir uma amizade, ou quando tem que fazer
trabalhos de grupo com os outros colegas.
Infelizmente ainda existem muitos mitos e informações erradas sobre a doença mental. A
revelação às vezes pode resultar em serem estigmatizados, com as outras pessoas a tratarem os
estudantes de maneira diferente ou a vê-lo como “doente”, especialmente caso eles não conheçam
ninguém com uma doença mental.
Como tal, há pontos positivos e negativos na revelação da doença mental. A decisão de contar
ou não, muitas vezes não é uma decisão final, mas que pode ser reavaliada ao longo do tempo, com
base nas circunstâncias do estudante. É importante que os factores que determinam se existe ou não
revelação devam ser explorados antes do processo de tomada de decisão. Para determinar se a
revelação deve ocorrer ou não, poderia considerar os seguintes aspectos.

Benefícios de revelação
•

Melhor suporte

•

As adaptações podem ser negociadas e implementadas

•

Se os colegas e professores responderem positivamente, você pode sentir-se mais confiante
nos seus estudos.
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•

Pode conhecer outras pessoas com experiências semelhantes através da revelação

•

Se as pessoas em quem confia souberem mais sobre quem é, pode ter um melhor
relacionamento com eles

•

Divulgar as suas necessidades irá ajudar a garantir que a universidade é sensível às
necessidades de outros alunos que têm também doença mental

•

Maior interesse, atenção e apoio dos professores

•

Colegas e professores irão ser capazes de responder de forma adequada e sensível quando
ocorrem situações difíceis

•

Ter acesso aos mesmos direitos e benefícios que todos os outros

•

Não ser visto como um estudante problemático

•

Ser capaz de receber apoio e suporte

Desvantagens de revelar a experiência em doença mental
•

Os outros podem sentir-se ameaçados, devido a ignorância ou experiência pessoal

•

O fardo de ter que explicar a doença

•

O medo da discriminação

•

Sentimentos de rejeição

•

O medo de ser diferenciado na aula

•

O impacto da doença ser mal entendido pelos outros

•

A crença de que podem ser negadas oportunidades, tais como um lugar no curso que quer tirar

•

O medo que a doença possa provocar curiosidade ou preocupação desnecessária nos outros

•

Medo de que a doença possa tornar-se no foco central em vez da capacidade académica da
pessoa

•

Medo de ser tratado de forma diferente dos outros estudantes

Pode também escolher NÃO revelar a sua experiência em doença mental
Pode ter várias razões para não revelar, incluindo:
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•

Pode não necessitar de suportes ou serviços adicionais uma vez que a sua doença não
condiciona a sua capacidade de estudar

•

Neste momento, pode não ter certeza se quer contactar algum serviço de suporte

•

Pode não ter certeza sobre quem poderá ter acesso à sua informação pessoal

•

Pode ter desenvolvido estratégias para lidar com a sua doença e não obteria nenhum benefício
ao revelar a sua experiência em doença mental

•

Ter a expectativa de que existe equidade e acesso, eliminando desta forma a necessidade de
procurar suportes educacionais

É importante relembrar que, se não são necessários suportes específicos ou se decidiu lidar com as
suas necessidades individualmente (por exemplo, utilizar um corrector ortográfico para os trabalhos
realizados em inglês), então não é necessário revelar a sua doença mental.
Se não necessitar de nenhum apoio específico para realizar os seus estudos não há razão para
informar a escola que tem uma experiência em doença mental. Se tem uma doença mental que não
afecta a persecução do seu estudo não necessita de fornecer esta informação.
Tente encontrar um equilíbrio entre as vantagens e desvantagens de revelar a sua doença. Deve
estar claro para si as razões pelas quais deseja revelá-la, qual é o seu objectivo. É importante que tome
a decisão individualmente e que decida o que é melhor para si.

2. O que revelar?
Em todas as situações, com todas as pessoas e em todos os momentos tem de se questionar
sobre o que deve revelar. Poderá ter uma história “única” que revele em todas as ocasiões, mas
nalgumas situações essa mesma história pode não ser adequada.
Em cada situação deve decidir o que quer revelar sobre:
•

Ter uma experiência em doença mental;

•

Quais os aspectos da sua experiência em doença mental;

Mas pode também significar que revela a alguém, porque:
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•

Quer esclarecer a pessoa sobre a sua doença mental;

•

A sua doença mental tem um impacto no seu estudo;

•

Tem um determinado estilo de aprendizagem;

•

Que rfornecer à pessoa informação sobre a sua doença mental;

•

Gosta de falar com um colega estudante sobre a sua doença mental.

Também é possível que alguém questione sobre a sua doença mental, por exemplo um professor
que pergunte qual é o seu diagnóstico quando lhe pede apoio. O que fazer? Nesta situação você é que
decide o que revelar sobre a sua doença. Se não desejar revelar mais do que o necessário, poderá dizer,
por exemplo, o seguinte:
‘O Gabinete de Apoio ao Aluno dispõe de toda a informação. Eu prefiro não revelar pormenores dos
meus problemas consigo. (ou: prefiro não revelar os detalhes da minha doença) mas a minha doença
significa que eu tenho problemas com (mencione a actividade de estudo). Neste caso específico, o
apoio que me ajuda muito é (mencione o suporte). Quero ver consigo como podemos concretizar isto’.

Explique a sua situação ao seu professor para que ele perceba qual o impacto da sua doença no
seu estudo.
De realçar, mantenha a conversa sobre revelar a sua experiência em doença mental focada nas
suas capacidades, não na sua doença. Nem sempre é fundamental revelar informação específica sobre
a doença, o que é mais importante é fornecer informação sobre o impacto na capacidade de estudar e
que apoios são necessários para se conseguir um ambiente optimizado para o estudo.

3. A quem revelar?
Para além da decisão de revelar e o que revelar, é também importante pensar a quem o fazer.
A seguir encontrará uma lista de pessoas a quem poderá querer revelar a sua experiência em doença
mental.
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•

Se necessitar de adaptações ou suporte poderá recorrer primeiro ao provedor do estudante. Ele
ou ela pode apoiá-lo ou referenciá-lo para os serviços adequados.

•

Em quase todos os contextos educacionais existe um gabinete de apoio ao aluno que é
especializado em providenciar suporte adequado.

•

É também possível que tenha que falar com um professor ou assistente se a adaptação ou
apoio está directamente ligada com a disciplina leccionada por eles.

•

Colegas estudantes a quem queira informar para que eles entendam a razão pela qual está a
receber apoio extra e para que também o possam apoiar.

•

Funcionários administrativos, uma vez que podem ajudá-lo a compreender a informação ou os
formulários.

•

Gabinete de Apoio ao Aluno, porque pode ajudá-lo se está a ser discriminado ou se não está a
receber o apoio a que tem direito ou não tem certeza de que apoio pode beneficiar.

•

Os seus colegas de casa, se partilha a casa com outros estudantes e se eles lhe perguntarem
porque toma medicação, porque se deita tão cedo ou se notam que não se está a sentir bem.

Antes de decidir revelar a sua experiência de doença mental, é importante saber se a pessoa respeitará
a confidencialidade da informação. Nesta tomada de decisão são importantes as experiências
anteriores, se a sua confiança foi defraudada no passado, pensará duas vezes antes de o fazer. Isto será
abordado nesta brochura.

4. Quando Revelar?
A maioria dos programas educacionais dura vários anos. Neste período ocorrem muitas
mudanças, encontrar-se-á em situações novas, conhecerá outras pessoas, as circunstâncias alteram-se e
a carga de estudo na escola poderá aumentar. Todas ou qualquer uma destas situações pode ser
catalisadora da necessidade de revelar ou não a sua doença mental.

A seguir encontrará uma descrição destas situações:
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Antes da inscrição
A sua escolha de um curso numa determinada escola pode depender do apoio que ofereça a
estudantes com doença mental, nomeadamente quando sabe que a sua doença influenciou a
performance em cursos anteriores e necessita do apoio. Para descobrir se a escola fornece apoio
académico e pessoal é, frequentemente necessário revelar a sua experiência em doença mental.
Deste modo, torna-se necessário decidir se necessita de apoio extra para realizar o curso a que
está a concorrer. A melhor maneira de alcançar este objectivo é descobrir quais os deveres que são
necessários e considerar como pode cumpri-los com ou sem acomodações ou o apoio extra. Isto
possibilita que tome uma decisão com confiança, se deve ou não revelar, a experiência de doença
mental.
Se optar por revelar, porque você precisa de acomodações ou apoio extra, discuta as
acomodações necessárias ou suporte o mais rapidamente possível com o pessoal do serviço
universitário adequado, porque o processo de inscrição pode ser desgastante com formulários para
preencher, pagamentos para tratar e espaços a serem localizados. Solicitando apoio numa fase precoce
pode ajudá-lo a iniciar o seu estudo mais relaxado e também pode significar um início bem sucedido
do mesmo.
Inscrição
Alunos com experiencia de doença mental também são confrontados com a escolha de revelar ou
não no momento da inscrição. No momento da inscrição, muitas vezes os alunos têm a oportunidade
de divulgar sua doença mental no formulário de inscrição. É ilegal usar as informações reveladas
contra si. A informação destina-se a discutir possíveis influências negativas no seu desempenho e / ou
para encontrar soluções para esta questão. Se os alunos escolherem não revelar no formulário de
inscrição, têm ainda a opção de entrar em contacto com a equipe de serviço de apoio da universidade,
a qualquer momento, para desbloquear o apoio necessário.
Durante o seu estudo
Alguns estudantes tendem a não revelar o seu diagnóstico psiquiátrico nos primeiros momentos do
seu estudo, às vezes por medo de discriminação, e, por vezes, porque são capazes de gerir a sua carga
de trabalho. No entanto, a situação de cada estudante pode mudar por uma variedade de razões, e isso
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pode influenciar a sua decisão de revelar. Também é possível que, durante os seus estudos, os alunos
inesperadamente passem por uma experiencia de doença mental. Isso pode resultar no estudante
precisar de revelar a mesma situação e procurar apoio para continuar o estudo. Como estas são
circunstâncias inesperadas, os alunos podem necessitar de apoio a ser colocado em prática muito
rapidamente, para garantir que seus estudos não sofrem influências negativas. Isto pode ou não ser
possível, dependendo do nível de apoio necessário.
Você pode optar por revelar a sua experiencia de doença mental em qualquer momento durante o
seu estudo porque:
• As suas circunstâncias pessoais podem mudar, por exemplo, passa por uma experiencia de
doença mental.
• Pode aumentar o impacto da experiencia de doença mental na sua vida diária.
• Pode sentir-se mais confiante de que ao revelar não vai levar à discriminação.
• Pode ter identificado um apoio específico que lhe permitirá participar num curso em pé de
igualdade com outros estudantes.
Além disso, nas seguintes situações você pode decidir divulgar durante o seu estudo:
• Antes de um exame específico.
• Quando tem que participar num curso em que o seu método didático específico, por exemplo, um
role-play ou a trabalhar em conjunto em subgrupos-é usado.
• Quando conhecer novas pessoas no início de um novo curso.
• Quando conhecer outros estudantes.
• Quando se tornar um membro de um grupo de estudantes ou um grupo desportivo universitário.
• Quando faz novos amigos.
Estágio ou trabalho de campo
A maioria dos estudos exige um estágio ou trabalho de campo. Sendo um estagiário, muitas
vezes são requeridas outras capacidades, conhecimentos e atitudes do que ser um estudante na
faculdade. Na maioria das vezes é visto como um empregado e colega em vez de um estudante. É
possível que este novo papel solicite outras acomodações e apoio. Também nesta situação, terá que
decidir o porquê, o quê e para quem revelar a sua experiência de modo a obter as acomodações e apoio
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necessários. Assim, há muitos momentos e situações durante o seu estudo em que tem que decidir
revelar ou não. É e será sempre a sua própria decisão a determinar se é o momento certo, a situação
certa e a pessoa certa, e a quantidade de informação deseja contar.

5. Como revelar?
Revelar a sua experiência de doença mental não é um evento. Muitas vezes, em cada nova situação
(quando), ou a cada nova pessoa que conhece (quê) tem que decidir se quer e o que quer contar sobre a
sua experiência. Além disso, também é importante como vai revelar. Para se preparar para como
contar, considere o seguinte.
• Conheça a si mesmo e sua experiência de doença mental.
• Identificar seus pontos fortes.
• Identificar as áreas onde você pode precisar de ajuda.
• Planear com antecedência e praticar o que poderá dizer.
• Conheça os recursos disponíveis para si.
• Saiba o que você quer discutir com o departamento de apoio específico na universidade.
• Familiarize-se com as políticas de equidade e procedimentos da escola / universidade.
• Tenha em conta eventuais preconceitos que podem ocorrer e como lidar com eles.
• Esteja preparado para lidar com questões insensíveis.

Se revelar:
• Seja breve.
• Relacione o que diz ao seu estudo.
• Seja assertivo e entusiasta.
• Esteja familiarizado com os requisitos do tema e do curso.
• Descreva a maneira como aprende de forma mais eficaz.
• Discuta os ajustes razoáveis que está a solicitar, com base na sua experiência.
• Descreva como supera as dificuldades que a outras pessoas poderiam ver como problemas.
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• Esteja preparado para lidar com questões insensíveis.
• Antes da reunião, determinar um bom momento e lugar que considere apropriado para discutir a sua
experiência de doença mental.
• Dependendo da sua preferência, pode visitar o pessoal nos seus tempos de trabalho, telefone-lhes, ou
contacte por e-mail.
• Note que os tempos e lugares menos eficazes ou adequados são depois das aulas com outros
estudantes a ouvir, na cantina, num corredor, no intervalo de uma aula, etc.
• Descobrir o máximo possível sobre como é capaz de funcionar e quais são os pontos de gatilho para
tornar-se indisposto.
• Saber sobre reacções positivas e adversas a medicamentos, como o afectam e como isso pode
influenciar a sua capacidade de estudar ou de desfrutar da vida de estudante.
Às vezes, pode achar que é difícil ser aberto sobre sua experiência porque ainda está a lutar para
aceitar a sua situação. Além disso, quando os sintomas dos seus problemas psiquiátricos ocorrem
(como depressão, ansiedade, medo ou stress), muitas vezes é mais difícil ser aberto. Nessas situações,
é bom conversar com alguém que você confia e consultá-lo sobre a possibilidade de contar ou não.
Confidencialidade
Uma consideração importante para si na sua decisão de revelarr ou não pode ser a questão da
confidencialidade, por exemplo: "Se eu revelar, então o que vai acontecer com essas informações
pessoais? 'Se quer revelar para fins académicos ou de apoio, poderia ser bom saber se existem políticas
de confidencialidade na escola / universidade sobre o que acontece com as suas informações pessoais.
Pode querer saber mais sobre essas políticas antes de decidir revelar. É importante discutir o que é
para si e para a outra pessoa o termo de confidencialidade.
Na maioria dos casos, é questionarem se pretende autorizar a passagem dessa informação a
outras pessoas ou agências. Pode ser necessário para que possa notificar os tutores dos acordos que
você fez com a equipe de apoio de às acomodações. Pode gostar de discutir com o seu técnico de
apoio se sente-se confortável ou não sabendo que o staff da universidade sabe sobre a sua experiência
de doença mental.
No caso de revelar e tornar-se uma questão de dever de cuidado, porque a sua segurança ou a
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de outros está em jogo, então as pessoas que precisam de saber podem ser informadas sem a sua
permissão. E se você não está em condições de falar por si mesmo? Você têm informações
apropriadas, como um bracelete de alerta médico ou algo similar?
Se revelar a um amigo ou a outro estudante, pode querer garantir que os mesmos entendem
que deseja manter as informações privadas. Terá que tomar uma decisão sobre a confiança no
relacionamento.

Discriminação
Se achar que foi discriminado por causa de revelar a sua experiência de doença mental, tem o direito
legal de se opor. Por favor contacte:
• O responsável por apoiar os alunos na sua instituição educacional
• O representante da equivalência patrimonial para a sua organização
• O assessor discriminação
• A associação de estudantes
• Procedimentos de queixa da instituição
• A Comissão de Igualdade de Oportunidades
• Comissão de Direitos Humanos e Igualdade de Oportunidades

Revelar a sua experiência de doença mental

Ficha 1

Instruções: Determine se quer contar sobre a experiência

Lembre-se de:
a. Identificar benefícios
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b. Identificar os riscos
c. Balancear comparativamente

Identificar se quer revelar

A. Quais são os benefícios de revelar?

B. Quais são as desvantagens de revelar?

C. Comparar os benefícios e as desvantagens. Que são mais importantes para si? Analisar os benefícios e
desvantagens de revelar, do mais importante para o menos importante.
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Revelar a sua experiência de doença mental
Instruções:

Ficha 2

Pense acerca da sua situação e decida o que revelar.

Lembre-se de:
a. Analisar a sua situação
b. Determinar o que quer revelar

Formular o que dizer

a. Analisar a sua situação

Eu tenho o seguinte diagnóstico psiquiátrico.

Este manifesta-se da seguinte maneira.

Eu tenho dificuldades em/Eu tenho problemas com (relacionar com a sua performance educacional)

Eu revelo-te isto porque:
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O que me ajuda é:

b. Determinar o que quer revelar

Tudo o que escreveu no ponto A é relevante para a pessoa que pretende revelar?

Quer revelar tudo ou apenas uma parte?

Escreva exactamente o que quer revelar.
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Revelar a sua experiência de doença mental
Instruções:

Ficha 3

Pense acerca da sua situação e identifique a quem revelar.

Lembre-se:
a. Pense em pessoas relevantes
b. Seleccione a melhor escolha

Identificar a quem revelar

a. Pense em pessoas relevantes

b. Seleccione a melhor escolha (e as suas razões).
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Revelar a sua experiência de doença mental

Instruções:

Ficha 4

Pense acerca da sua situação e decida quando revelar.

Lembre-se de:
a. Identificar os momentos
b. Escolher os melhores momentos

Decidir quando revelar

A. Identificar locais e momentos apropriados

B. Escolher o melhor momento e local (e as suas razões)
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Revelar a sua experiência de doença mental

Instruções:

Ficha 5

pense acerca da sua situação e formule como revelar.

Lembre-se de:
a. Determinar a forma de comunicação (cara a cara, email, telefonema)
b. Determinar o tom de voz

Formular como revelar

A. Como vai comunicar a sua mensagem (ex. por telefone, email ou cara a cara) e porque?

B. Qual será o seu tom de voz (ex. (in) formal, neutral, contente, etc.)? Tome o objectivo da sua mensagem
em consideração.

103

104

Revelar a sua experiência de doença mental

Lista de verificação

Instruções: Pode usar esta lista de verificação quando está a praticar revelar, ou quando revelou e não
correu bem, de modo a identificar onde errou ou o que poderia ter corrido melhor. Pode indicar que
passos e comportamentos que realizou e reflectir sobre os mesmos na coluna à direita (comentários).
Discutir o seu desempenho, se necessário, com, por exemplo, o seu técnico de educação apoiada.

Revelar a sua experiência de

Sim

Não

Parcialmente Comentários

doença mental

1. Escolher revelar ou não

a. Identificar benefícios

b. Identificar desvantagens

c. Comparar and qualificar os benefícios
e as desvantagens

2. Identificar o que revelar

a. Analisar a sua situação
b. Determinar o que quer revelar

3. Identificar a quem revelar

a. Pense em pessoas relevantes
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b. Seleccionar a melhor escolha

4. Identificar quando revelar

a. Identificar momentos e locais

b. Escolher o melhor momento e local

5. Formular como revelar

a. Meios de comunicação

b. Tom de voz
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Mais informação
No contexto educacional
• Gabinete de Apoio ao aluno
• Orientadores - auto-confiança e estima; falando sobre si mesmo e suas necessidades de
aprendizagem; comunicação assertiva.
• Provedor do estudante.
• Assessores ligados á discriminação.
Websites
Informações interessantes sobre como estudar para pessoas com experiência de doença mental podem
ser encontradas nos sites abaixo:
Holanda
www.begeleidleren.nl (em holandês, com uma página com informações em Inglês)
Estados Unidos
http://cpr.bu.edu/resources/reasonable-accommodations/jobschool
Um site interactivo e informativo com questões sobre emprego e escola. O site é desenvolvido pelo
Centro de Reabilitação Psiquiátrica da Universidade de Boston.
Canadá
http://www.cmha.ca/youreducation/introduction.html
Informações sobre o estudo com uma doença mental no ensino superior no Canadá, com uma página
especial na divulgação.
Austrália
http://www.hindawi.com/journals/edri/2014/295814/
Este é um artigo da Universidade Latrobe em Melbourne sobre o papel dos serviços de apoio da
universidade sobre os resultados académicos dos alunos com a doença mental.
Inglaterra
Rede de Estudantes com doença mental de Oxford
Este é um site abrangente com informações sobre problemas de saúde mental em Oxford, para
estudantes, docentes e profissionais de saúde mental.
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2.4.4

Grupo de apoio interpares

Resumo
O que?
Este capítulo do toolkit é uma introdução aos grupos de apoio interpares.
Por quê?
O objectivo do grupo de apoio interpares é ajudar os estudantes a ajudarem-se uns aos outros.
Quem?
O grupo de apoio interpares pode ser organizado por estudantes ou por profissionais de um programa
de educação apoiada.
Quando?
Por um determinado período de tempo, por exemplo, ao longo de um semestre. Alternativamente, o
horário e tempo das reuniões de grupo pode ser estabelecido e o grupo pode ser aberto a qualquer
pessoa que queira participar.
Onde?
Pode ser feito onde for necessário.
Como?
Este capítulo dá-lhe alguns exemplos de como organizar um grupo de apoio interpares.

Introdução
Um grupo de apoio interpares é uma reunião onde alunos que tiveram experiencia de doença
mental podem-se reunir em grupo, organizado quer pelo programa de educação apoiada ou pelos
próprios alunos. O objectivo do grupo é ajudar os estudantes a ajudarem-se uns aos outros, bem como
a si mesmos; alunos que têm experiência de doença mental deparam-se com vários desafios, mais dos
que se colocam a um estudante, podem ajudar outros estudantes na mesma situação. Grupos de apoio
interpares podem ser organizados de várias maneiras. Eles podem ser organizadas por iniciativa dos
alunos, ou eles podem ser organizados pelos profissionais. O grupo pode ser fixo, no sentido de que o
mesmo grupo de alunos pode assistir à reunião por um determinado período de tempo, tal como ao
longo de um semestre. Alternativamente, o tempo das reuniões de grupo pode ser definido e o grupo
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pode ser aberto a qualquer pessoa que queira participar.
Podem haver várias despesas relacionadas a um grupo de apoio interpares, tais como, o
aluguer de instalações e outras despesas de reunião, as despesas de comida, ou relacionada ao
atendimento do grupo em vários eventos sociais. (Em Bergen, durante os últimos seis anos, assistimos
ao Festival Internacional de Bergen, um festival cultural anual). Deve sempre ser esclarecido com
antecedência quem será responsável por tais despesas, de modo a que os alunos possam considerar
participar. Em Bergen, temos a oportunidade de organizar reuniões na universidade sem quaisquer
despesas para o projecto, e as despesas relativas às reuniões e eventos (sociais) são retirados do nosso
próprio orçamento.
Conteúdo de um grupo de apoio interpares
Todos os grupos começam com os participantes a apresentarem-se um por um, pelo primeiro
nome, bem como o que estudam. Esta ronda de apresentações pode levar algum tempo, pois os alunos
devem ter a oportunidade de fazer perguntas sobre várias possibilidades relativas às combinações de
assunto e afins. O curso posterior da reunião depende se foi dado um tema prévio para a reunião (por
exemplo, podemos ter um convidado a falar sobre um determinado tópico) ou se a reunião é aberta
para o diálogo entre os estudantes. A participação oral dos participantes é muito individual e
situacional, dependendo do tema e dos participantes. Algumas pessoas gostam de falar, enquanto
outros desejam participar em silêncio.
Como resultado alternativo oferecido por um grupo, os alunos também podem cooperar em
outros níveis.
Exemplos.
1.

Um dos estudantes no projecto estava a ter dificuldades com um exame a realizar em casa de

uma cadeira de história da arte. Pedimos ao estudante se pudéssemos perguntar a um dos outros alunos
no projecto, que estava a trabalhar num grau mais elevado no mesmo assunto, se ela poderia oferecer
alguma assistência académica. Os dois estudantes, em seguida, encontraram-se fora do grupo.
2.

Estabelecer contacto entre um dos estudantes anteriores e aquele que é actualmente um

estudante no mesmo assunto, para o ajudar a trabalhar num documento.
Muitas vezes, um grupo de apoio interpares, é um grupo vagamente composto onde os alunos
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ligados à educação apoiada conhecem-se uns aos outros. A regra principal é que o projecto organiza as
reuniões, mas o grupo sempre discute as suas próprias necessidades e desejos. O apoio das reuniões de
grupo pode ser de natureza académica, mas o propósito é de natureza mais social. Um grupo de apoio
interpares é uma espécie de trégua na vida dos estudantes, onde podem relaxar e fazer uma pausa da
preocupação com exposição da sua doença mental para os seus arredores.
Parte da força do grupo de apoio interpares é o facto de que os participantes do grupo
experimentaram em primeira-mão o que é ser um estudante com doença mental, e que os desafios e
problemas que os outros participantes lutam contra são reconhecíveis. No entanto, isso também pode
ser um ponto fraco para este tipo de suporte; desafios e preocupações de outras pessoas podem trazer
de volta memórias dolorosas sobre os desafios e preocupações.

Tópicos que podem ser discutidos num GAI
• Lidar com o stress de um exame
• Relaxamento guiado
• Técnicas de estudo
• A auto-revelação
• Mindfulness
• Reuniões Filme
• Beneficios sociais

Recrutamento
Existem diferentes formas de compor os grupos. Pode-se escolher um grupo aberto, onde
qualquer pessoa pode participar nas datas programadas. Esta é uma maneira informal de organizar o
GAI. Este tipo de grupo implica um certo grau de imprevisibilidade para os supervisores do grupo,
bem como para os participantes. Como não há nenhuma exigência para se inscrever no grupo, não há
nenhuma maneira de saber quem vai participar, ou quantos participantes haverá para cada reunião. A
vantagem deste tipo de grupo é que as reuniões são semelhantes a outros contextos sociais e menos
como um programa de tratamento no sentido clínico. Isto dá ao grupo um ambiente seguro para
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explorar a sua experiência e descobrir o que é importante e o que funciona enquanto estudante com a
doença mental. É também possível organizar grupos de diagnóstico (tal como um grupo para
estudantes diagnosticados com síndrome de Asperger, tal como descrito abaixo). Os critérios de
inclusão do grupo são idênticos aos critérios de inclusão no programa de educação apoiada. Como tal,
os participantes devem cumprir os requisitos de admissão da universidade, devem receber tratamento
nos serviços de saúde especializados, e deve ter uma doença mental.
Os processos de grupo utilizam os recursos individuais dos participantes, os seus valores e
pensamentos sobre si mesmo como um ponto de partida, antes de considerar o que os participantes
têm em comum e que oportunidades existem para ganharem algo com as experiências uns dos outros.
Quando as actividades são organizadas fora dos escritórios de serviços do estudante, onde os alunos
terão de se inscrever, os alunos têm de fazê-lo por e-mail. Avisos e informações sobre os grupos
também são enviados por listas de e-mail, onde os destinatários todos recebem informação. Todos os
estudantes concordaram em estar na lista de emails.

Normas positivas e regras: Instruções para supervisores de grupo de apoio interpares
Estabelecer regras e normas positivas para o grupo tem sido identificado pelos prestadores de
serviços como um ingrediente fundamental para a criação e manutenção de um espaço seguro, bem
como uma forma de influenciar comportamentos positivos e atitudes dentro do grupo de pares, como
estratégias positivas de resolução de conflitos, capacidades sociais e um foco sobre os aspectos
positivos.
Regras do grupo / normas podem incluir: o respeito um pelo outro, não ser crítico, ser
inclusivo, sem intimidação, assédio ou violência, e sem álcool ou drogas. Programas baseados em
apoio interpares usam pares positivos e influência social para estabelecer e manter os grupos.
Influencias positivas de pares encorajam a imitação de comportamentos positivos que recebem
validação social pelo grupo interpares e, portanto, são mais propensos a serem repetidas (My-Peer
Toolkit, 2010).
O supervisor do grupo ou líder deve sempre respeitar as necessidades e desejos dos
participantes. O papel de supervisor ou líder também depende se a reunião ou grupo é de uma natureza
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mais social ou de outra natureza. O objectivo das reuniões do grupo deve ser esclarecido com os
restantes participantes através do diálogo. O supervisor do grupo ou líder também adere a uma
declaração de confidencialidade, e deve informar o grupo que nem todos os alunos participantes que
estão associados ao programa de educação apoiada desejam que esta associação seja revelada, nem a
sua associação com este grupo pode ser de conhecimento público. O supervisor do grupo deve ter
também uma atitude de parceria: efectivamente, "nada sobre nós sem nós". Eles devem promover a
participação em todos os processos, e concentrar-se sobre a independência, pró-ativa e orientada para
o processo. Um supervisor do grupo também precisa de fazer perguntas, ouvir e responder em
conformidade, sem demora, colaborar, compartilhar o poder e compartilhar experiências com a
comunicação aberta.
Também seria favorável se o supervisor tiver conhecimento do sistema educacional, e os sistemas de
segurança social e de saúde, e também saiba técnicas de coaching e aconselhamento. Um elementochave é o supervisor ter atitudes de esperança, ser respeitoso, com a linguagem de capacitação e um
pragmatismo orientado para soluções, juntamente com paciência, tolerância e empatia.

Experiências com grupos de apoio interpares na Noruega
A. Bergen
Em Bergen, tem havido grupos de apoio fixo desde o início, em 2006. O grupo tem reuniões mensais:
as datas são anunciadas por e-mail e não há nenhuma exigência para se inscrever. Alguns dos temas
abordados foram mindfulness, relaxamento guiado, técnicas de estudo, reuniões de cinema, e reuniões
de informação, onde um empregado da NAV informa os participantes sobre os vários direitos relativos
a beneficios sociais. Há também discussões políticas, filosóficas e éticas, com base em coisas como
artigos de jornal ou acontecimentos na sociedade.
B. Tromsø
Em Tromsø, existem dois grupos. Um deles está em funcionamento desde 2010. Houve algumas
mudanças nos seus participantes, mas alguns alunos têm participado desde o início. Por uma série de
razões, o grupo fez uma pausa durante o segundo semestre de 2014, mas agora começou a reunir
novamente. O grupo tem cerca de nove alunos que se reúnem a cada duas semanas. Normalmente,
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entre cinco e sete estudantes participam em cada reunião. Este é um grupo fechado, mas os estudantes
são informados sobre a possibilidade de se juntar ao grupo quando eles se juntam ao programa de
educação apoiada. O foco das reuniões do grupo é ser um ponto de encontro social para estudantes
associados a educação apoiada. No início da reunião, o grupo encomenda comida e os participantes
comem juntos. Os temas não são decididos com antecedência, mas sim lá e, em seguida, com base na
situação actual dos participantes. O feedback dos alunos sugere que eles apreciam ter um lugar onde
sabem que não estão sozinhos na luta com a sua vida como um estudante. A importância desses grupos
para os estudantes ficou claro durante a pausa último semestre de Outono: a demanda para os grupos
logo ressuscitou.
O outro grupo em Tromsø é uma reunião de grupo para os alunos de educação apoiada
diagnosticados com síndrome de Asperger ou outras condições autistas. No momento, há quatro ou
cinco alunos participantes. Reúnem a cada duas semanas na hora do almoço. Como no outro grupo,
encomendam comida e o foco assenta no aspecto social. Os participantes são estudantes que têm um
tempo difícil a socializar na universidade, e parece que essas reuniões de grupo são de grande
importância para eles. Os temas não são decididos com antecedência, mas através das experiências
quotidianas ou outros eventos que surgem nas reuniões. À medida que os participantes têm vindo a
conhecer-se uns aos outros mais de perto, também começaram reuniões fora das instalações do grupo
no campus. Um dos participantes demonstrou muita iniciativa em incluir novos membros no grupo e
convidar novos membros para actividades que realiza fora do grupo. Este tem sido importante para os
alunos, que de outra forma passam muito tempo sozinhos e expressam um desejo de participar mais
em situações sociais. Um tema que o grupo tem discutido ultimamente tem sido como alguém pode
aparecer para os outros socialmente em termos de roupas, estilo, cabelo, etc., e tornou-se possível falar
sobre os desafios dos alunos nessa área.
C. Grimstad
Em Grimstad, o apoio interpares foi organizado aproximadamente a cada duas semanas
durante os últimos quatro anos. As reuniões têm lugar num café num dia fixo durante a semana. O
grupo está aberto a todos os estudantes associados à educação apoiada, e é apenas uma oferta social.
Não há tópico estabelecido; falam sobre o que está nas suas mentes. Os alunos recebem um lembrete
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de mensagem de texto, um dia antes da reunião, e não há outra forma de se inscrever. Alguns chegam
muito tarde, alguns saem mais cedo, mas, em geral, as reuniões do grupo duram de duas a três horas.
O número de alunos participantes varia de reunião para reunião, mas geralmente entre seis e doze
participantes. Os técnicos de educação apoiada usam fundos do projecto para comprar bebidas e
lanches para os participantes, para que nunca se torne um problema e alguns alunos não conseguirem
participar por motivos financeiros. Às vezes, os técnicos de educação apoiada podem auxiliar os
alunos com transporte, se há alunos que têm dificuldade para chegar ao grupo por conta própria.
A procura por estas reuniões é muitas vezes evidente desde cedo em cada semestre, e o resultado
positivo é claro pois os participantes saem para conhecer outros estudantes em situações semelhantes,
formar amizades e marcar encontros para estudarem em conjunto. Para alguns estudantes, esta é a
única actividade de lazer que têm, ou que conseguem manter.
Em Grimstad, há também duas reuniões do grupo durante o dia, ao longo de um semestre. Isto é para
todos os associados à educação apoiada; as reuniões são realizadas no campus e o tema é decidido com
antecedência, com base nos desejos expressos pelos alunos. Tópicos relevantes pode ser gerir o stress
dos exames, o humor e estado de espírito, como escrever um currículo, como lidar com entrevistas de
trabalho, visitas de profissionais de saúde mental, e muito mais. Para essas reuniões, muitas vezes é
solicitado que os alunos se inscrevam com antecedência. As reuniões duram cerca de duas horas.
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Toolkit de Educação Apoiada

Secção 3. Manual de Implementação
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3.1 Introdução
A Educação Apoiada apoia (jovens) pessoas com experiência de doença mental a escolher,
obter e manter projectos educativos da sua escolha. Este manual de implementação tem por objectivo
apoiar as direcções das universidades, organizações de saúde mental, departamentos de saúde mental
nacionais e regionais, organizações de utilizadores e outros stakeholders do sistema de saúde mental
que desejem desenvolver e implementar programas de Educação Apoiada. Estes ptogramas
possibilitam que estudantes com experiência de doença mental alcançarem os seus objectivos
educacionais. Este manual fornece informação prática relevante e divide-se em várias secções:
•

Envolvimento de stakeholders

•

Identificação de necessidades

•

Lista de recursos disponíveis / necessários dentro e fora das instituições de ensino superior:
verificação de recursos e mapa social

•

Boas práticas (Noruega, Portugal, República Checa e Holanda)

•

Plano de comunicação

•

Brochuras informativas (para Estudantes; Utilizadores; Familias; Pessoal docente; Decisores
políticos – Administração das faculdades e universidades; Profissionais de saúde mental,
organizações de saúde mental; Decisores politicos – Gestores de organizações de saude
mental)

•

Competências dos profissionais

•

Formação dos profissionais

•

Suporte para o pessoal educativo: conselhos, consultoria e coordenação

•

Sustentabilidade (qualidade, avaliação, finanças)

O manual baseia-se na experiência de desenvolvimento e implementação de programas de
Educação Apoiada da equipa do projecto ImpulSE na República Checa, Holanda, Noruega e Portugal.
Para alguns profissionais, a informação providenciada no manual de implementação é complementar,
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pois podem já ter desenvolvido uma intervenção eficaz para apoiar estudantes com doença mental a
escolher, obter e manter os seus objectivos educacionais. Para outros menos familiarizados com o
conceito de Educação Apoiada, esta informação poderá ser nova, assim será útil rever cada secção.
Esses profissionais podem obter rapidamente um conhecimento prático revendo as primeiras duas
seções do toolkit (Introdução ao Toolkit e intervenções Escolher-Obter-Manter). Para além deste
manual, o projeto ImpulSE providencia formação para profissionais de forma a adquirirem as
necessárias competências de Educação Apoiada bem como assistência técnica para o desenvolvimento
e implementação de programas de Educação Apoiada.
Lembre-se de que o desenvolvimento e a implementação são um processo. Reconhecendo que
a investigação, a prática e as políticas de Educação Apoiada continuarão a evoluir, o manual foi
concebido para ter atualização periódica. Pode enviar-nos as suas sugestões de alterações ou
correcções, questões ou comentários através da nossa página web "Contacte-nos"
(www.supportededucation.eu).

3.2

Envolvimento de Stakeholders
A implementação de um programa de Educação Apoiada deve ser um esforço realizado pelo

pessoal docente, profissionais de saúde mental, utilizadores e famílias, mas para o seu sucesso, o
programa deve ser desenvolvido na Comunidade. Para este fim, é essencial criar uma visão clara dos
princípios de Educação Apoiada e dos seus objetivos, bem como o envolvimento de stakeholders e
parceiros. É frequente não haver necessidade para desenvolver novos recursos porque cada
organização, entidade ou agência tem uma linha de intervenção: o envolvimento de stakeholders e a
criação de parcerias pode fazer sobressair os talentos e recursos de muitos utilizadores, especialistas e
funcionários, usando os recursos existentes para implementar um programa de Educação Apoiada
(Unger, 1998). É, assim, mais importante fazer uma avaliação de recursos, listar todos os recursos
disponíveis de forma a determinar se estão a faltar recursos necessários (ver avaliação de Recursos e
Mapa Social abaixo).
O envolvimento de stakeholders pode começar durante a implementação do programa de
Educação Apoiada — a criação de reuniões do Conselho Consultivo pode ser um bom primeiro passo.
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Uma parceria comunitária envolve a promoção de trocas de informações e recursos mutuamente
benéficas e desenvolve esforços conjuntos para resolver um problema comum. Nesta secção, iremos
abordar a importância de envolver os stakeholders e criar parcerias comunitárias para o sucesso de um
programa de Educação Apoiada (Ornelas & Vargas-Moniz, 2011; Wolff, 2010).
Um stakeholder pode ser definido como alguém que pode estar ou já está envolvido com o
sucesso de um programa de Educação Apoiada e dos seus utilizadores, incluindo as administrações
escolares, professores, profissionais de saúde mental, estudantes, familiares, membros do conselho
directivo das escolas, vereadores, deputados e especialistas em saúde mental. Os stakeholders podem
também ser organizações, iniciativas, comités, meios de comunicação e instituições culturais. Eles têm
um interesse ou preocupação pessoal, profissional, cívico ou financeiro no programa de Educação
Apoiada e os utilizadores (Wolff, 2010).
Esta é uma lista de recursos à qual os organizadores de um programa de Educação Apoiada
podem recorrer para obter informação.
•

Organizações de utilizadores

•

Associações de estudantes

•

Associações de familias

•

Serviços de ajuda interpares

•

Centros de dia

•

Associações de Reabilitação

•

Segurança Social

•

Gabinetes de apoio ao aluno nas instituições educacionais

•

Informadores chave (i.e., pais, profissionais de saúde mental, outros estudantes com doença

mental)
Lembre-se que, se possível, não se limite às fontes referidas; tente aproveitar todos os
indivíduos, organizações e associações que identificou no seu Mapa social/Avaliação de recursos.
Uma parceria comunitária geralmente acontece quando procuramos respostas para problemas
sociais identificados, oportunidades de financiamento para programas de Educação Apoiada ou existe
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uma percepção de uma comunidade, grupo ou organização relativamente a um problema ou situação
de crise. Deste modo, no desenvolvimento de uma parceria a partilha de recursos está na sua base, uma
vez que o sucesso da parceria está na capacidade de obter resultados benéficos para diferentes grupos
envolvidos na comunidade e no seu processo de desenvolvimento (Ornelas & Vargas-Moniz, 2011).

Intervenientes comunitários/envolvimento dos parceiros
Quando envolve stakeholders ou possíveis parceiros, tenha sempre em consideração os
seguintes pressupostos.


A comunidade é fundamental para a implementação de um programa de Educação Apoiada.



Informe-se sobre Educação Apoiada.



Informe-se sobre contextos comunitários.



Partilhe o poder e os recursos.



Faça “com” e não “por”.



Reconheça a experiência e o conhecimento dos utilizadores/estudantes.

Questões fundamentais


Quem poderá convidar?



Quem também está envolvido no apoio a estudantes com doença mental?



Quais os recursos e as forças da minha organização?



Quais os recursos necessários para implementar um programa de Educação Apoiada?

Parceiros / intervenientes formais e informais
Os parceiros ou intervenientes formais da comunidade são as organizações, grupos ou
associações que representam as grandes instituições governamentais, de educação, saúde e
empresariais. Intervenientes ou parceiros informais são as partes da comunidade que têm maiores
ligações com os estudantes / utilizadores, tais como associações, famílias, etc.
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Análise de stakeholders e parceiros
Stakeholders/Parceiros

Formais

Informais

Lista
Que grupos, organizações,
entidades estão ligados à
Educação Apoiada?
Que papel podem
desempenhar?
Que beneficios podem obter
por aderirem?
Quais são as barreiras?

Quais as suas estratégias ou
programas?
Que recursos podem
disponibilizar?
Como contactá-los?

(Ornelas & Vargas-Moniz, 2011; Wolff, 2010)

3.3

Avaliação das Necessidades
Ao se implementar um programa de Educação Apoiada, é essencial efectuar uma avaliação de

necessidades de forma a desenvolver uma intervenção relevante para uma população específica. È
fundamental assegurar que os utilizadores contribuam para os serviços que afectarão o seu futuro. A
avaliação de necessidades pode ser definida como um processo metódico e em evolução,
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disponibilizando informação útil bem como conhecimento acerca das necessidades – neste caso, sobre
as necessidades de estudantes com doença mental (Unger, 2007; Mowbray et al., 2006).
O primeiro objectivo de uma avaliação de necessidades é compreender o que o público-alvo já
sabe e o que pensa de modo a que possa determinar os serviços educacionais que são imprescindíveis.
O segundo objectivo é estabelecer a forma como o seu programa de Educação Apoiada pode tornar-se
mais útil e acessível para os utilizadores. (McCawley, 2009).
Realizar uma avaliação das necessidades pode trazer benefícios para o seu programa
(Mowbray et al., 2006), tais como:


Informação decisiva acerca de áreas que necesistam de intervenção



Eficácia no planeamento do programa



Ajuda na obtenção de financiamento de um novo programa



Análise prioritária das necessidades



As narrativas de estudantes podem ser fortes testemunhos de advocacy



Podem ter implicações políticas

Recomendamos que, antes de realizar uma avaliação das necessidades, desenvolva um plano e
determine o “quê, porquê, quando, quem, onde e de que forma” do seu programa (McCawley, 2009):


Defina os seus objectivos: o que deseja obter ao realizar uma avaliação de necessidades?



Escolha um público-alvo e os stakeholders: a quem se destina o seu programa e que stakeholders

deve envolver?


Método de recolha de informação: Como irá recolher os dados e qual a amostra?



Análise da informação recolhida: Como irá analisá-la?



Tomar decisões: o que irá fazer com a informação que recolheu?
Durante a realização de uma avaliação de necessidades, pode recolher informações

diretamente dos consumidores / estudantes e complementar esta informação com a que já foi
recolhida. Para recolher informações sobre as necessidades dos estudantes / consumidores, pode usar
métodos quantitativos, como um inquérito aplicado a estudantes, consumidores, famílias ou às
diferentes stakeholders; ou utilizar métodos qualitativos, tais como um focus group ou entrevista
aberta. Tenha sempre em consideração durante a realização de uma avaliação de necessidades que as
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pessoas envolvidas estão a responder de acordo com as suas necessidades e a criar a expectativa de
que este programa vai existir (Mowbray et al., 2006).
Outros resultados benéficos podem ser alcançados ao aplicar uma avaliação de necessidades
relativamente ao desenvolvimento de um programa de Educação Apoiada (Mowbray et al., 2006):


Averigúe quem são as pessoas interessadas em fazer parte de um programa de Educação Apoiada



Descreva quais serão os factores de sucesso para cada diferente interveniente, nomeadamente para

os consumidores.


Deixe claro quais são as características específicas da comunidade em que seu programa será

implementado.

A avaliação das necessidades pode abordar as seguintes questões. Para perceber quais os
destinatários dos seus serviços, é importante para definir o seu grupo alvo, obter informação
sociodemográfica, bem como saber as suas necessidades específicas.


Quais são as necessidades ou problemas desta comunidade ou desses alunos?



Quantos consumidores com objectivos educacionais existem nesta comunidade ou contexto?

Quais os serviços que utilizam?


Quantos destes consumidores permanecem na universidade ou quantos desistiram?
Outras questões a ter em consideração (Nelson & Prilleltensky, 2005) podem ser:



Quais os recursos disponíveis que podem ser utilizados para resolver estas necessidades ou

problemas?


O que é que podemos fazer para resolver os problemas e satisfazer as necessidades?
Para concluir o processo de avaliação das necessidades, considere que todas as partes

interessadas devem ter a oportunidade de dar feedback sobre as necessidades identificadas, de modo
que possa definir quais são as necessidades prioritárias e as barreiras para a implementação de um
programa de Educação Apoiada com sucesso. Para concluir o processo de avaliação das necessidades,
você deve fazer uma lista de necessidades, preocupações ou barreiras que afetam a implementação do
seu programa de Educação Apoiada (Mowbray et al., 2006).
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Checklist da avaliação de necessidades
Etapas do processo de avaliação das necessidades

Data de conclusão

1ª Etapa. Defina os seus objectivos: O que pretende obter através da
avaliação de necessidades?

2ª Etapa. Escolha um grupo-alvo e stakeholders: Para quem é
concebido o seu programa e que stakeholders é importante envolver?
3ª Etapa. Crie a sua lista de questões.

4ª Etapa. Seleccione o seu método de recolha de informação: como irá
recolher os dados e quem irá ser inquirido?
(Considere inquéritos, análise de registos, focus groups, entrevistas
individuais com especialistas).
5ª Etapa. Analise a informação recolhida: Como irá analizá-la?

6ª Etapa. Tome decisões: O que irá fazer com a informação recolhida?
Priorize as necessidades e proponha soluções para as necessidades e
barreiras.

McCawley, P. (2009). Methods for conducting an educational needs assessment: Guidelines for
cooperative extension system professionals. University of Idaho Extension. Obtido de http://www.

cals.uidaho.edu/edcomm/pdf/BUL/BUL0870.pdf

3.4

Lista de Recursos Disponíveis/ Requeridos dentro e fora das Instituições

Educacionais: análise de recursos e mapa social
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O quê?
Inventário do apoio (serviços) disponível dentro e fora da organização educacional, tanto formal como
informal.
Porquê?
Para ter uma visão geral de todo o apoio disponível, para que o profissional de Educação Apoiada
possa ajudar o/a aluno/a com doença mental a encontrar o suporte que ele / ela necessita para
permanecer na escola.

Quem?
Os técnicos de Educação Apoiada e todos os serviços de apoio disponíveis.
Quando?
No início de um programa de Educação Apoiada. As atualizações devem ser feitas numa base regular.

Onde?
Gabinete de Educação Apoiada.
Como?
Para apoiar os estudantes com doença mental a encontrar os serviços de apoio de que necessitam de
modo a permanecerem na escola, desenvolvemos uma ferramenta, a análise de recursos. A análise de
recursos pode ajudá-lo a listar possíveis formas de apoio, dentro e fora da organização educacional,
tanto formais como informais.
Neste documento, também vai encontrar o resultado de uma análise de recursos Europeia conduzida
pelos quatro parceiros do projecto ImpulSE. É uma visão geral dOS tipos de apoio. Haverá recursos
específicos, por pais.
Análise de recursos
Este é um exercicio para apresentá-lo aos conceitos essenciais da análise de recursos. Assim
como esta foi adaptada a partir de outras fontes (i.e., SECAG), pode usar estas ideias para qualquer
processo de planeamento. Por favor, sinta-se livre para abreviar, se necessário. No contexto do
desenvolvimento de um programa de Educação Apoiada, estas são as instruções.

1. Os estudantes com doença mental que está a apoiar têm de estar no centro da
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análise. Faça isso no círculo.
2. Cada um dos rectangulos ao redor da página indica uma organização, serviço, programa,
agência, pessoa física ou jurídica que apoia ou poderia apoiar os estudantes com doença
mental.
3. Aqueles que dão ou poderiam dar apoio são designados como recursos. Por favor, escreva
seus nomes nos rectangulos.
4. Marque os recursos mais essenciais (top 3-5).
5. Escreva nas setas (direccionadas para si) o que poderia esperar receber de cada recurso
essencial. Se é extremamente persuasivo, escreva o que você espera receber.
6. Escreva nas setas direcionadas para os recursos que você espera que os estudantes com
doença mental tenham que fazer para ter acesso a este recurso.
7. Depois de ter feito isso individualmente, repita o processo, mas desta vez fale com cada
um dos potenciais recursos de forma a descobrir se os seus pressupostos eram correctos.
Atualize a sua análise de recursos.
8. Se descobrir recursos adicionais, adicione-os ao processo.
9. Liste e descreva os recursos de forma mais detalhada.

Pode encontrar recursos em:


Contextos educacionais



Contextos de saude mental



Associações dirigidas por pessoas com doença mental



Associações de famílias



Segurança Social



Associações de Reabilitação



Organizações comunitárias



Outros
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Mapa de Recursos
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Recursos na educação 7
Overview
No contexto de ensino

Fora do contexto de ensino

Formais
•

Funcionários apoiantes

•

•

Professores/tutores

Educação Apoiada

•

Psicologo escolar

•

Linha telefónica de apoio

•

Gabinetes de apoio ao

•

Médico de familia/médico da

Centro especializado em

escola

aluno
•

Associação de estudantes

•

Psicologos

•

Study advisor

•

Serviços de saude mental

•

Aulas de apoio

•

Organizações nacionais de

pessoas com deficiência
•

Finanças

Informais
•

Colegas da escola

•

Grupos de auto-ajuda

•

Grupo de ajuda interpares

•

Família

•

Amigos

•

Colega de estudo

•

Organizações de consumidores

Tabela 3.1. Overview dos recursos

Formais
Funcionários apoiantes
É frequente que o pessoal da secretaria, funcionários da biblioteca e pessoal administrativo
conhecam os alunos muito bem. O contacto com esses membros da equipa é muitas vezes diferente do

7

A situação e existência dos recursos listados pode diferir em diferentes países.
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contacto com os professores ou tutores. O grau de contacto que os funcionários apoiantes têm com os
alunos depende da sua interpretação, tarefa e personalidade. O apoio informal destas pessoas podem
ajudá-los a sentir-se melhor, mas quando experienciam problemas psiquiátricos graves, pode ser
necessário contactar com um médico ou assistente social especializado.

Professores/tutores
Além de um papel académico, os professores e tutores também têm um papel de apoio, pois
muitos estudantes falam com eles dos seus problemas pessoais. Isso pode ser útil porque pode ser bom
para falar com alguém, mas também porque o professor ou tutor pode dar conselhos sobre as
consequências do problema para o seu estudo. No entanto, os alunos têm que perceber que os
professores e tutores não são profissionais de saúde mental. Além disso, eles estão frequentemente
muito ocupados, de modo que o grau de apoio a dar aos estudantes com doença mental grave é
limitado. No entanto, pode ser útil o aluno manter o seu professor / tutor informado sobre a situação,
uma vez que ele pode dar sugestões sobre outros serviços de apoio ou até mesmo marcar consultas
imediatamente.

Psicólogo escolar
Quando as formas menos especializadas de apoio não são suficientemente úteis, pode ser bom
obter a ajuda de um psicólogo ligado à organização educacional (nem toda organização tem um
psicólogo). Este psicólogo pode dar apoio, mas também pode encaminhar o estudante para outros
profissionais, se necessário.

Gabinetes de apoio ao aluno
Algumas instituições de ensino têm serviços de apoio ao aluno. No início, estes serviços
estavam mais ligados à deficiência física do que focados em doenças psiquiátricas, mas lentamente
esta situação está a mudar. Normalmente, um gabinete de apoio ao aluno não oferece terapia, mas sim
uma ajuda mais prática direcionada à solução de problemas. O foco desta ajuda está em:
-

Prestar apoio à pessoa
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-

Realização de adaptações ao ambiente educacional
O suporte para o indivíduo pode consistir na discussão de problemas; na disponibilização de

um computador para facilitar o estudo; identificar alguém para tomar notas durante a aula; alguém
para ajudar o aluno a ir à escola; ou ter alguém para negociar com os professores, de modo a conseguir
que o aluno disponha de mais tempo para realizar o seu exame, por exemplo.
As mudanças no ambiente educacional podem ter a ver com disponibilizar um ambiente
silencioso; a possibilidade de tirar o curso a tempo parcial ou a disponibilizar uma sala silenciosa para
fazer um exame.

Associação de estudantes
As Associações de estudantes oferecem aos estudantes aconselhamento confidencial e gratuito
sobre, por exemplo, dívidas, habitação e problemas relacionados com o estudo. Frequentemente, os
alunos podem recorrer a uma associação dos estudantes em qualquer dia durante o horário laboral. Os
estudantes podem obter suporte para explorar os possíveis serviços de apoio, bem como obter
informações sobre outros recursos disponíveis. Algumas associações de estudantes têm um grupo de
trabalho específico de alunos com incapacidade.

Study advisor
Em muitas escolas, os study advisors prestam suporte quando existe um problema durante o
curso e frequentemente existe um study advisor que se especializa em estudantes com incapacidades.
Se possível, é aconselhável que se entre em contacto com estes funcionários antes do início do curso.

Aulas de Apoio (organizado, ou por um colega de turma)
As aulas de apoio adaptam planos de intervenção às necessidades específicas do aluno,
realizando ensino individualizado ou em pequenos grupos, trabalho escrito, o trabalho verbal e
trabalho em computador. A ajuda é oferecida aos estudantes que precisam de apoio (pedagógico /
didáctico).
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Informais
Colegas de escola
O apoio de colegas sejam amigos ou não, pode ajudar: inclui estudantes que frequentam as
mesmas aulas ou que vivem na mesma casa e, provavelmente, já notaram que alguma coisa se passa. É
possível que um colega tenha as suas próprias ideias sobre o que o estudante deve fazer para resolver
os problemas. Às vezes, isso contradiz a sua própria opinião. Também pode ser que o estudante não
deseje partilhar certas coisas (divulgar) com um colega. A confidencialidade não é garantida. Às
vezes, um aluno com problemas tem medo de sobrecarregar um colega porque acha que o outro já tem
problemas suficientes. Às vezes, os colegas disponibilizam-se para apoiar espontaneamente e podem
oferecer um apoio valioso. No entanto, quando a necessidade é elevada, é necessária ajuda
especializada.

Grupo de Ajuda interpares
Um grupo de ajuda interpares oferece apoio mútuo quando se estuda e se tem problemas
psiquiátricos, através, por exemplo, da troca de experiências, dando apoio e dicas de estudo. O
contacto recíproco é, muitas vezes, uma fonte de reconhecimento, apoio e informação para muitos
alunos com doença mental. Um grupo de ajuda interpares é um contexto onde a compreensão e o
apoio são centrais. Através da troca de experiências e providenciando apoio e conselhos uns aos
outros, o estudante ajuda-se a si próprio e aos outros para, desta forma, se tornar mais forte e mais
resiliente deixando o passado para trás. Um grupo de ajuda interpares ajuda porque:
- a transição de uma situação terapêutica para a vida “normal” numa universidade pode ser enorme.
- frequentemente tem questões e inseguranças que deseja debater com outros pares.
- no grupo de ajuda interpares experiencia o facto de não estar sozinho.

Recursos fora do contexto de ensino
Formais
Linhas telefónicas de apoio
As linhas telefónicas de apoio oferecem a possibilidade de ter uma conversa confidencial com
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alguém quando outros serviços não estão disponíveis (à noite e nos fins de semana). Se desejar, pode
permanecer anónimo. Por vezes, pode ser útil falar dos seus problemas desta forma. A linha de apoio
pode também dar-lhe informações e conselhos sobre outros serviços de apoio.

Grupos de auto-ajuda
Grupos de auto-ajuda são organizações constituídas por pessoas que têm experiência com
problemas semelhantes e se disponibilizam para ajudar. O apoio pode relacionar-se com depressão,
abuso sexual, dependência, distúrbios alimentares, etc. Pode partilhar o seu problema e aprender como
os outros lidam com um problema semelhante.

Médico de família/médico da escola
O médico de família ou médico da escola não servem só para resolver questões graves de
saúde física ou mental. Estão disponíveis para ouvir sobre outros problemas da vida. A maior parte dos
médicos estão disponíveis para falar sobre qualquer problema que um paciente coloque e na maioria
das vezes consegue marcar consulta com brevidade. Tudo o que aborde é, obviamente, confidencial.
Uma possível vantagem é que este profissional não está relacionado com a escola.
Os alunos, por vezes, têm receio de que, quando vão a um médico falar dos seus problemas,
fique registado que têm uma doença mental. No entanto, mesmo quando tal diagnóstico é feito,
existem garantias suficientes de que estas informações permaneçam confidenciais.
É provável que tanto sofrimento possa ser evitado ao pedir ajuda rapidamente quando surge
uma necessidade psiquiátrica. Quando é necessário uma ajuda psicológica ou psiquiátrica mais
especializada, o médico pode fazer um encaminhamento para outros profissionais. Os médicos
também podem dar informações gerais e referências de grupos de auto-ajuda. Além disso, um médico
pode prescrever medicação para neutralizar o medo, depressão, insónia, etc.

Serviços de saúde mental
Os serviços de saúde mental apoiam e tratam pessoas com doença mental na comunidade,
preferencialmente, ou então numa clínica psiquiátrica ou hospital, se necessário. A panóplia de
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serviços de saúde mental (comunitários) varia consoante o país em que são prestados. Estes serviços
podem ser prestados por organizações governamentais e profissionais de saúde mental como
psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, enfermeiras psiquiátricas, assistentes sociais ou terapeutas
ocupacionais.

Psicólogos e outros profissionais
Estes profissionais não são gratuitos, mas por vezes estas despesas são cobertas por seguros de
saúde. Estes profissionais trabalham com diferentes abordagens. O foco pode ser em:
-

ligar experiências do passado com experiências atuais.

-

estabelecer padrões de pensamento e comportamento.

-

trabalhar com técnicas de resolução de problemas.

Por vezes um profissional pode combinar várias abordagens. Frequentemente, a relação entre o
estudante e o profissional determina o sucesso, por isso se não está satisfeito com a abordagem de um
profissional não receie em mudar para outro. Entre estes profissionais existem, infelizmente, alguns
com qualificações espúrias: é uma boa ideia garantir que o profissional é reconhecido
profissionalmente.

Organizações nacionais de pessoas com deficiência
Estas são centros especializados em apoiar e estimular a integração comunitária de pessoas
com incapacidades. Existem organizações específicas, que apoiam jovens adultos com incapacidade a
estudarem com sucesso no ensino superior, num curso da sua escolha. Elas identificam o que é mais
importante para o estudante, transformando as suas questões em possibilidades que uma instituição
educacional pode oferecer de forma a mudar as mentalidades. Elas desenvolvem instrumentos para
apoiar tanto os estudantes como as instituições educacionais a resolverem os problemas. Para além
disso, servem como um serviço de informação para as instituições educacionais, respondendo a
questões sobre o tipo de apoio das instituições educacionais e ainda oferecem cursos para reforçar as
competências nessas instituições.
.
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Finanças
Quando se é estudante com doença mental, existem muitos benefícios aos quais se pode
candidatar. A seguir encontra exemplos de possíveis adaptações e benefícios.

Empréstimo estudantil
Será que quando um estudante tem dificuldade nos estudos por causa da incapacidade para o
trabalho ou circunstâncias especiais? Em alguns casos, esse aluno pode candidatar-se a um benefício
especial. Normalmente, o aluno pode candidatar-se a este benefício, juntamente com e após consulta
com o seu orientador.

Disablement Assistance Act for Handicapped Young Persons
A Disablement Assistance Act for Handicapped Young Persons é uma lei para as pessoas que se
tornaram deficientes ou doentes crónicos, numa idade jovem, e que precisam de ajuda para encontrar e
manter um emprego remunerado. Em vários países, esta lei tem nomes diferentes. Jovens com
incapacidade podem candidatar-se a um benefício se eles não forem capazes de trabalhar ou não
ganharem dinheiro suficiente com seu trabalho.
O foco de tal ato é principalmente em encontrar e manter um emprego, e não na educação. A
legislação e regulamentação relativa a estudar, tendo uma incapacidade, muda numa base regular.

ONG’s (serviços sociais)
As ONGs providenciam suporte individualizado a longo prazo ou apoio sob a forma de
Educação Apoiada, reabilitação social, emprego apoiado, habitação apoiada, atividades diárias
significativas e informações. Quanto à educação, as ONGs poderiam prestar apoio para ajudar os
estudantes a alcançar os seus objetivos - lidar com questões práticas, assistência e acompanhamento,
negociar com as instituições, tarefas diárias, estudo, habitação, questões monetárias, a coordenação
com outros recursos, recomendação de outros serviços, apoio à família, feedback e apoio psicológico.
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Suporte interpares
O suporte interpares refere-se a iniciativas onde os colegas, membros de organizações de autoajuda ou outras, se encontram como iguais para se apoiarem de forma recíproca. O suporte interpares
distingue-se de outras formas de suporte social uma vez que a fonte de suporte é um par, uma pessoa
semelhante à pessoa que recebe o apoio; a sua relação é portanto uma relação de igualdade. Um par
está numa posição de oferecer suporte por ter uma experiência relevante: ele ou ela “passou pelo
mesmo” e pode compreender outros que estejam actualmente numa situação semelhante. O suporte
interpares é um conceito chave na abordagem de recovery e em programas dirigidos pelos próprios
consumidores. O suporte interpares na educação refere-se a estudantes com doença mental apoiaremse mutuamente e desafia o estigma e a discriminação associados às instituições educacionais.

Informais
Família
Os estudantes, ao necessitarem de apoio para lidarem com os problemas de saúde mental,
frequentemente recorrem à família, em primeiro lugar. Os membros da família conhecem-no bem,
estão interessados, podem demonstrar empatia e compreensão e podem tranquilizá-lo. Porém, podem
também ter uma opinião com a qual não concorde. Também é possível que não queira partilhar tudo
com a sua família.
Por vezes, o nosso problema está relacionado com a situação familiar e poderá ser melhor falar
com outra pessoa. Deverá decidir por si próprio o que a sua família poderá oferecer nessa situação
específica.

Amigos
Quando os estudantes atravessam momentos difíceis, os amigos podem ser uma fonte de
suporte valiosa, uma vez que conhecem o estudante e a sua situação e podem tranquilizá-lo e mostrar
compreensão. Contudo, por vezes necessita de apoio para além dos amigos, pois eles também podem
estar demasiado envolvidos e ter opinião acerca do que deve fazer. Por vezes, pode não querer falar de
tudo com os seus amigos e a confidencialidade não é garantida. Às vezes, temos medo de pedir
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demasiado aos amigos e por vezes os nossos amigos têm os seus próprios problemas.
O exposto acima certamente não significa que não deva recorrer aos seus amigos para se
aconselhar. A pesquisa demonstrou que a abertura nas amizades tem um efeito positivo sobre a sua
saúde mental. No entanto, precisa ponderar o que conversa com os seus amigos (divulgar) e a que
nível quer o seu apoio.

Projecto Colega de estudo
Um projeto colega de estudo utiliza voluntários (estudantes) que querem ser um amigo para
(futuros) estudantes que, por qualquer motivo, não conseguem fazê-lo sozinhos. Um amigo estudo é
um estudante que gosta de ajudar um colega com o seu estudo uma parte de um dia por semana. Tratase de estudar juntos, discutir em conjunto a melhor forma de planear o estudo, e tomar café juntos na
cantina. É importante que ambas as partes gostem de estar juntas e que seja útil para ambas.

Organizações de consumidores

Na maioria dos países, existem plataformas de consumidores nacionais e regionais
(RCPCs). Estas plataformas regionais consistem dem organizações de consumidores locais e
departamentos das organizações nacionais de consumidores. Estas plataformas têm como
objectivo a representação de interesses, fornecer informações para os consumidores, oferecer
um serviço de reclamações, e promover a qualidade.
As plataformas de utilizadores de serviços de saúde mental fazem parte destas RCPCs. Estas
plataformas são um conjunto de grupos de interesse de pessoas ou para pessoas que têm dificuldade
em na sinterações sociais diárias devido a problemas psiquiátricos, psicossociais e/ou de dependência.
Nestas plataformas de utilizadores, organizações de utilizadores, associações de famílias e conselhos
consultivos em saúde mental, podem trabalhar em conjunto para melhorarem as condições da pessoa
que pede ajuda bem como o seu contexto social. Uma secção destas plataformas serve como ponto de
informação sobre saúde mental: isto constitui uma fonte de informação sobre questões abrangentes
ligadas à saúde mental. Os estudantes com doença mental podem também utilizar esta informação para
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descobrirem os serviços e possibilidades disponíveis. Uma plataforma de utilizadores presta serviços a
um grupo alvo abrangente, isto é, com as suas actividades e trabalho, não distinguem qual a
problemática de saúde mental, doença, diagnóstico, incapacidade que a pessoa tem.

3.5 Boas práticas
3.5.1 Introdução
Nas secções seguintes serão fornecidas quatro descrições de boas práticas. Cada parceiro do
projecto ImpulSE fez uma descrição da sua boa prática relativamente a serviços de Educação Apoiada.
A boa prática deve ser válida de ser transferível e explorada em diversos contextos e ambientes por
novos utilizadores. Esperamos que os profissionais que desejem proporcionar um serviço de Educação
Apoiada a estudantes com doença mental se inspirem nestas boas práticas, e que as achem úteis no
desenvolvimento dos seus próprios programas de Educação Apoiada.
Nestas boas práticas, são abordados os seguintes tópicos:
•

Organizações colaboradoras

•

História

•

Filosofia, missão e principios

•

Participantes

•

Serviços/actividades

•

Avaliação (experiências e resultados)

•

Factores de sucesso

•

Factores de risco

•

Futuro
O programa de Educação Apoiada “Studier Med Støtte ” (SMS) em Bergen, Noruega, é

descrito na secção 3.5.2. Segue-se o programa de Educação Apoiada da AEIPS em Lisboa, Portugal.
Na secção 3.5.4, são relatados os serviços de Educação Apoiada da República Checa e finalmente, é
fornecida uma descrição do curso de orientação profissional Holandês designado Impuls na secção
3.5.5.
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3.5.2 “Studier Med Støtte” (SMS) em Bergen, Noruega
1.

Organizações colaboradoras
A Educação Apoiada em Bergen, ou Studier Med Støtte (SMS) em Norueguês, funciona

actualmente na Student Welfare Organization em Bergen (SiB), que é uma organização privada sem
fins lucrativos, financiada com fundos públicos e com uma larga história de oferecer vários serviços a
estudantes universitários na cidade de Bergen. A Educação Apoiada está subordinada aos Serviços de
Saúde e Aconselhamento da SiB. A Educação Apoiada em Bergen é financiada pelo departamento
regional de Hordaland da Administração Norueguesa do Trabalho e Bem-estar (NAV), e entidade
burocrática que executa as directrizes legislativas do Ministério Norueguês do Trabalho e Inclusão
Social e do Ministério da Saúde e Serviços de Assistência. Estes dois parceiros constituem os
requisitos formais mínimos e de colaboração para o funcionamento da Educação Apoiada em Bergen.
2.

História do Programa
Em 2006, cidades norueguesas foram bem sucedidas em fazer lobby para fundos do governo

destinados para ajudar a aliviar os custos adicionais incorridos dessas cidades, resultado de um número
proporcionalmente exagerado de pessoas com doença mental fixando residência permanente em
cidades onde os serviços de tratamento estavam disponíveis. Pessoas com doença mental de áreas
rurais iriam acabar nas cidades após regimes longos de tratamento. Esta redistribuição temporária de
fundos centralizados designada de “Big City Push” tinha como condição que essas cidades
desenvolvessem projectos para responder às necessidades desta população alvo. Esta legislação
permitiu o surgimento de inúmeros projectos-piloto que trabalhavam com este grupo alvo, apesar da
implementação da Educação Apoiada em Bergen não tenha “surgido do ar”.
Dois anos antes desta “Big City Push,” em 2004, a cidade de Bergen realizou uma conferencia
internacional sobre reabilitação psiquiátrica "o consultor senior em questões de saúde mental", Audun
Pederson, que foi o responsavel pela criação do perfil do projecto para a Big City Push, tinha tido
previamente a oportunidade de assistir a uma palestra do Professor Lies Korevaar sobre Educação
Apoiada. Isto coincidiu vantajosamente com uma avaliação interna realizada em 2004-2005 pela
primeira clínica de reabilitação psiquiátrica em regime de ambulatório de Bergen, Solheimsviken
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Psykiatrisk Poliklinikk, na qual 156 pessoas com doença mental que recebiam apoio prolongado foram
questionados se gostariam de ter um diploma universitário. Oito por cento expressaram o desejo de
estudar, apesar da maioria se sentir demasiado "fraca, receosa ou estigmatizada" para iniciar os seus
estudos individualmente.
Originalmente germinada em Bergen como uma iniciativa local, a Educação Apoiada
rapidamente obteve a supervisão de um departamento do governo central, a Administração
Norueguesa do Trabalho e Bem-estar (NAV). Em 2006, foi estabelecida uma colaboração formal entre
a NAV e o SiB e dois postos de trabalho foram financiados a 50%, um psicólogo com experiência de
trabalho com o grupo-alvo em várias instituições públicas e uma enfermeira com um mestrado em
Promoção de Saúde. Esta iniciativa fazia parte de uma campanha mais abrangente designada de “The
Will Leads the Way,” que era um conjunto de projectos direccionados a apoiar pessoas com doença
mental a reintegrarem-se na sociedade, nos domínios do emprego apoiado e outras "actividades
significativas", e decorreria por um período experimental de dois anos.
As organizações de acção social escolar na Noruega têm uma longa tradição em providenciar
serviços de porta aberta a estudantes. A NAV abordou a organização de ação social escolar em
Bergen, Student Samskipnaden I Bergen (SiB), através de uma organização municipal de Bergen que
desenvolve serviços de apoio na área da saúde mental. Esta organização, o Centro de Formação para e
Trabalho e Emprego (ALF), funcionou como supervisora inicial do projecto, tendo posteriormente
transferido a gestão da Educação Apoiada para o SiB, onde desde 2006 funcionam os serviços de
Educação Apoiada e é responsável pelo "projecto piloto".
A Educação Apoiada de Bergen tinha então o seu grupo-alvo tendo adicionado um outro
critério: todos os estudantes tinham que ter "terapeutas externos", assegurando desta forma que os
serviços de Educação Apoiada não se tornassem em mais um parceiro no regime de tratamento de
saúde. Os serviços de Educação Apoiada focar-se-iam no papel de estudante. O financiamento
assegurava dois trabalhadores a 50%, sendo que um passou a 100% poucos meses depois do seu
início.
A NAV estava simultaneamente a preparar-se para apoiar o crescente número de pessoas com
incapacidades, especialmente jovens com doença mental, e a Educação Apoiada parecia ser um
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projecto bem pensado influenciado por projectos bem sucedidos nos EUA e Holanda. Avaliações
preliminares da Educação Apoiada realizadas durante 2006 obtiveram resultados positivos e, sob a
égide da "Estratégia Nacional para o Emprego e Saúde Mental 2007-2012", a NAV decidiu continuar
a financiar a Educação Apoiada e outros projectos para além dos dois anos inicialmente estabelecidos.
Então, sem que existisse um ambiente académico ou mesmo uma organização interessada em
fazer lobby para tal serviço, a Educação Apoiada teve início em Abril de 2006 em Bergen, Noruega.
Isto foi concretizado sem que existissem competências específicas ou conhecimento prévio extensivo
na área, quer por parte das autoridades quer pelos trabalhadores do projecto recentemente contratados.
A sequência de eventos acima descrita, ou "serendipidade", indica que não era um dado
adquirido que a Educação Apoiada surgisse em Bergen e, não fossem estes acontecimentos / condições
/ pessoas envolvidas, provavelmente não teríamos Educação Apoiada hà tanto tempo. No entanto,
apesar da Educação Apoiada prestar apoio a estudantes com doença mental há oito anos, ainda não
existe uma decisão de quem financiará a Educação Apoiada, se deverá ser incorporada ou mesmo se
existirão serviços de Educação Apoiada para além de 2015.
A história da Educação Apoiada em Bergen inclui os seguintes factores relevantes:
•

Contrato de 1.5 trabalhadores em 2006 para adaptar os principios a um pequeno grupo-alvo

em Bergen.
•

Organizada dentro na Organização de Acção Social Escolar independente da universidade.

•

Viagem à Holanda. Professor Lies Korevaar como anfitrião e consultor.

•

Inexistência de disposições administrativas do Governo central. Aglomerada com os

programas "Emprego e Saúde Mental" como um pequeno projecto.
•

Concidiu em 2007 com o impulso nacional para lidar com os altos níveis de incapacidade

permanente entre jovens adultos com doença mental.
•

Aceite formalmente como um "objectivo de desenvolvimento" desejável dentro da "Estratégia

Nacional para o Emprego e Saúde Mental 2007-2012" do Ministério do Trabalho e Inclusão Social.
•

Em 2007, a NAV solicitou ao serviço de Educação Apoiada de Bergen que actuasse como

consultor para o desenvolvimento de outros projectos de Educação Apoiada a nível nacional.
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•

Em 2012, oito projectos de Educação Apoiada similares funcionam em oito contextos

universitários. Cada projecto foi adaptado às condições locais, existindo vários modelos de
colaboração e organização a funcionar com sucesso.
•

Em 2012 a NAV encomendou uma grande avaliação/estudo independente de sete projectos de

Educação Apoiada noruegueses (os resultados podem ser consultados na secção 6, “Avaliação
(experiências e resultados).”
•

2012– 2014: aguarda adjudicação do governo central. Financiamento anual.

Variáveis sociais, culturais e históricas que impactaram a implementação da Educação Apoiada na
Noruega:
•

Longa existência de uma sociedade igualitária com monarquia/aristocracia

moderna/"importada". Fosso historicamente estreito entre ricos e pobres. Consciência de classe e
direitos dos trabalhadores reconhecidos e integrados na sociedade. Petróleo descoberto nos anos 6070. Rendimento per capita entre os maiores do mundo.
•

Preconceitos acerca da doença mental, consciência da cor e inclusão. As incapacidades físicas

tradicionalmente abordadas de acordo com os princípios europeus.
•

Afiliação académica com o Oeste. A psiquiatria como um monopólio medico-biológico

controlado pelos médicos. Predisposição para adaptar a reabilitação psicossocial de fontes exteriores.
Altos níveis de tratamento médico forçado e hospitalização.
•

Crescente consciencialização do significado da incapacidade psiquiátrica como um peso

financeiro para o Estado. Foco no "emprego" e doença mental.
•

Serviços de saúde das escolas primárias e secundárias garantem serviços de saúde física e

mental. Foco contemporâneo na inclusão no local de trabalho.
•

Inexistência de foco na incapacidade psiquiátrica "crónica" a nível da edução superior. A

acção social escolar proporciona aconselhamento e tratamento temporário para estudantes com ligeiros
problemas mentais. Incapacidades graves são referenciadas para instituições estatais.

142

•

2009 – Lei Contra a Discriminação com Base na Incapacidade. A incapacidade física e mental

é equiparada. A responsabilidade do suporte recai na instituição laboral e educacional.
•

Apesar da lei de 2009, em 2014 não existem serviços de suporte adequados às pessoas com

doença mental para apoiar a educação superior. Tradicionalmemte, espera-se que os serviços de saúde
curem primeiro e deixem o estudante seguir em frente sozinho.
•

Serviços de apoio locais para estudantes dirigidos quase exclusivamente por organizações de

acção social.
•

Projectos de Educação Apoiada financiados e dirigidos pelo sistema de emprego/segurança

social mas com poucas vagas e acessibilidade.
•

Serviços públicos agregados sob a gestão do "Emprego Apoiado" com um limite de apoio de 3

anos.

3.

Filosofia, Missão e Principios
A Educação Apoiada em Bergen baseia-se nos princípios humanistas em geral e

especificamente nas fundações construídas pelo movimento de reabilitação psicossocial/psiquiátrica
para pessoas cm doença mental. Recentemente, a Educação Apoiada de Bergen adoptou uma
perspectiva orientada para o recovery, e na medida em que podemos definir o conceito de "recovery",
acreditamos que esta perspectiva coloca no centro da mudança o estudante, ajudando desta forma na
delineação do nosso papel e dos objectivos e sonhos dos estudantes. Entendemos o nosso papel nesta
parceria como uma evolução natural de uma provisão de estado social secular em paridade com um
serviço de reabilitação para incapacidade física. Em ambos os casos, a reabilitação e o "recovery" são
um processo de promoção da saúde baseado inteiramente na actual condição da pessoa, nos recursos
disponíveis e objectivos individuais. Não temos uma "fórmula" única que todos os estudantes devem
seguir.
Seguem-se os princípios básicos que constituem esta "filosofia":
•

Pessoas com doença mental podem recover das suas problemáticas, mas frequentemente

recovery implica a recuperação dos danos da destruição causados pelas suas problemáticas.
•

Apoiamos as pessoas com os seus planos em vez de fazer planos por eles – mesmo quando
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cometem erros.
•

Trabalhamos sobre os objectivos de vida, não só nos objectivos do tratamento.

•

Motivamo-los e encorajamo-los a arriscar a experimentar coisas novas mesmo quando possam

falhar” (Ragins, 2012).
•

Fortalecemo-los para que possa ser resilientes quando surgem as dificuldades em vez de os

proteger dos insucessos.
•

Os serviços de recovery são baseados na relação, mudando e evoluindo constantemente.

•

Recovery na doença mental não significa "cura" mas sim manter a auto-imagem e esperança,

manter o bem-estar e responsabilidade pelo auto-cuidado, participar em actividades significativas, e
em última análise substituir o suporte profissional pelo suporte natural.
Estes príncipios básicos emanam do principio humanista que postula a ideia de que "ser autor" da sua
própria experiência é um direito humano fundamental: num mundo moral, ninguém que não a própria
pessoa tem o estatuto, a autoridade, em condições normais, de decidir o que é que a sua experiência
significa para ele/a. O nosso serviço orientado para o recovery em Bergen adoptou a definição de
Unger (1990) de Educação Apoiada e a nossa missão é a seguinte:
“Educação em contextos integrados para pessoas com doenças mentais graves para os quais a
educação pós-secundária tenha sido interrompida ou intermitente, como resultado de uma doença
mental grave, e que, por causa de sua incapacidade, precisam de serviços de apoio continuados para
terem sucesso no contexto educacional”.
Os serviços de Educação Apoiada idealmente devem ser orientados para o recovery, onde os
objectivos e aspirações do estudante sejam prioritários na definição de como, quando e onde
providenciamos suporte individualizado. Para além disso, subscrevemos o Artigo 26 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos que estipula que " Toda a pessoa tem direito à educação... o acesso
aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito."
Ademais, a Noruega aprovou a Lei Contra a Discriminação com Base na Incapacidade em
2009, na qual a incapacidade física e mental é equiparada. A lei estabelece que as responsabilidades
pelo suporte recaem nas instituições laborais e educacionais. Apesar de não assistirmos à
implementação desta lei na sociedade tal como está estipulado, actuamos de acordo com os seus
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pressupostos. Da mesma forma que estudantes com incapacidades físicas recebem apoio nos contextos
educacionais, fornecemos apoio relevante para as pessoas com doença mental. Para muitos este apoio
necessitará de ser proporcionado no decurso do seu percurso no ensino superior.
A relação técnico-estudante é definida em grande parte pelos objectivos educacionais do
estudante e pelo panorama escolar, e os aspectos temporais do ensino superior definem o nível do
nosso envolvimento nos objectivos de vida do estudante. Apesar dos objectivos educacionais
individuais do estudante serem o foco da nossa colaboração, ajustamos o nosso apoio de acordo com
as necessidades individuais no decurso do seu percurso educacional. O nosso foco não é na patologia
mas sim nos desafios colocados pelos estudantes, aqueles que eles delineiam como sendo obstáculos: a
concretização dos objectivos. Deste modo, somos flexíveis e damos resposta a um leque variado de
problemas apresentados. Não proporcionamos tratamento per se, apesar de dialogarmos sobre as
dificuldades do estudante uma vez que estas têm efeito na sua capacidade de estudo.

4.

Participantes
Tal como foi mencionado na secção sobre a "história do programa", o grupo-alvo para os

serviços de Educação Apoiada em Bergen foi definido à partida sendo "pessoas com doença mental
moderada a grave qualificados para o ensino superior e que mantêm uma relação continuada com um
terapeuta externo". A doença mental moderada a grave acarreta para nós um nível de incapacidade
funcional em oposição à definição biomédica tradicional de doença mental grave. Assim, qualquer
estudante com um diagnóstico de uma psicose pode apresentar um melhor funcionamento do que um
estudante com grave ansiedade.
Não foi difícil angariar participantes para a Educação Apoiada em Bergen uma vez que
dispúnhamos de uma rede de contactos de profissionais de saúde que trabalhavam em instituições
psiquiátricas e serviços de base comunitária. Abordamos estes profissionais com o esboço do projectopiloto e rapidamente tínhamos mais participantes interessados do que recursos disponíveis. Desde o
Outono de 2006 que temos uma longa lista de espera, com uma média de espera de um ano e meio.
A maioria dos nossos estudantes em 2006 já tinha experienciado percursos educacionais
interrompidos como consequência do surgimento da doença mental. Com uma excepção de um ou
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dois, todos tinham determinados objectivos educacionais e todos estavam interessados em apoio
individualizado. Efectivamente, muitos expressaram o desagrado em participarem em actividades de
grupo ou suporte na sala de aula. A média de idades situava-se nos 33 anos, apesar dessa média de
idade ter vindo a baixar para aproximadamente 29-30. Durante os oitos anos que temos proporcionado
este serviço, temos observado em média um rácio mulheres para homens de 60-40% entre os nossos
participantes.
A candidatura ao serviço de Educação Apoiada em Bergen é realizada pelo estudante, baseada
na sua motivação. Não disponibilizamos registos às instituições de saúde mental nem necessitamos das
suas avaliações sobre as capacidades dos estudantes. No entanto, se o estudante desejar mostrar esta
informação no início, ou se desejar ser acompanhado por profissionais de saúde mental, não
colocamos obstáculos se o centro for a realidade actual do estudante.
A maioria dos estudantes recebe financiamento por parte do "Emprego Apoiado" da NAV.
Apesar da NAV ter equacionado desenvolver uma categoria no sistema de financiamento
especificamente direccionado aos estudantes - por exemplo Educação Apoiada - isto foi posto de lado
quando o futuro da Educação Apoiada e o seu enquadramento de financiamento tornou-se um tema no
fim do financiamento da Estratégia Nacional. Aguardamos o enquadramento permanente da Educação
Apoiada na Noruega e fomos informados que na primavera de 2014 foi nomeado um comité
governamental composto por membros das direcções de saúde, educação e segurança social para
debater esta situação. Concordamos que a Educação Apoiada deveria ser implementada nacionalmente
em todo o ensino superior sob a responsabilidade do Ministério de Educação.
Apesar de observarmos uma necessidade de existir uma colaboração com todas estas
direcções, a nossa posição é que um enquadramento inequívoco na esfera da educação assegura tanto
os direitos do estudante, como está estipulado na lei de 2009, como promove a responsabilidade em
reduzir o estigma. Os estudantes com doença mental poderão então gozar do mesmo suporte "baseado
nos direitos" tal como os que têm incapacidades físicas.

5.

Serviços/Actividades
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A Educação Apoiada em Bergen baseia-se na teoria e prática desenvolvida previamente nos
EUA e na Holanda e aderimos ao modelo conhecido como "Choose - Get - Keep" ou seja "Escolher Obter - Manter". Os nossos serviços e actividades foram desenvolvidos para apoiar qualquer estudante
no nosso grupo-alvo a escolher um percurso educacional, ter acesso a essa educação e a partir daí, a
manter o curso escolhido. Uma vez que a maioria dos nossos estudantes estão automaticamente
qualificados em termos de requisitos académicos, e porque a maioria escolhe o seu percurso antes de
chegar a nós, a maior parte dos nossos serviços foram desenvolvidos para ajudar os estudantes a
manterem as suas carreiras educacionais ("Keep").
A Educação Apoiada em Bergen tem funcionado desde 2006 com uma longa lista de espera.
Os estudantes completam o formulário de candidatura que encontram na página de internet do SiB ou
NAV. Todas as candidaturas obtêm resposta no espaço de aproximadamente uma semana, sendo o
estudante informado acerca da lista de espera. Quando surge uma vaga, contactamos o estudante para
vir a uma reunião onde explicamos detalhadamente os nossos serviços e convidamos o estudante a
elaborar os seus objectivos. Se o estudante pertence ao nosso grupo-alvo e quer receber o nosso apoio,
disponibilizamos reuniões iniciais onde são debatidos os desafios do estudante.
A Educação Apoiada em Bergen está localizada centralmente no campus, ocupando gabinetes
no "Centro do Estudante" propriedade da universidade e utilizado pelo SiB. Os nossos gabinetes
situam-se juntamente com outros serviços de saúde e de aconselhamento – provedores do estudante,
psicólogos, e consultores de carreira - e isto conduz à colaboração quando os estudantes apresentam
problemas enquadrados nestes serviços. O Centro do Estudante também possui uma piscina, salas de
exercício e outras oportunidades de fazer desporto; bem como uma cantina, um pequeno restaurante,
livraria, papelaria, estação de rádio, salas de conferência e gabinetes para assembleias de alunos. O
Centro do Estudante é, portanto, o centro da actividade estudantil em Bergen.
Esta localização é vantajosa para os nossos estudantes pois para além de ser centralizada, está
integrada nos serviços de saúde e aconselhamento em geral, que estão abertos a qualquer aluno,
reduzindo a possibilidade de serem estigmaizados.A maioria dos nossos estudantes têm longas
histórias de relacionamento com instituições de saude mental, seus funcionários, serviços públicos,
assistentes sociais, etc., cujo o foco é na patologia/desvio e portanto percepcionam o estudante como
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necessitando de uma determinada orientação, muito maior que os outros estudantes necessitariam.
Estes serviços, ao estarem situados conjuntamente e aos quais podem aceder sem necessitarem de
referenciação por parte do médico ou profissional de saúde mental, ajudam os estudantes a
solidificarem a identidade de estudantes como qualquer outro estudante. Retomaremos esta questão na
secção sobre "Factores de Sucesso", mas para já podemos afirmar que muitos estudantes expressaram
alívio ao encontrarem os nossos serviços no campus e integrados no Centro do Estudante.
Como mencionado acima, a maioria dos nossos estudantes procuram ajuda para "Manter".
Porém, também temos estudantes que querem ajuda para "Escolher" e "Obter". Na generalidade,
podemos descrever os nossos serviços da seguinte forma:
Escolher: Ajudar a estabelecer objectivos educacionais, encontrar o contexto educacional mais
adequado para alcançar esses objectivos, e escolher - às vezes por tentativa erro - a carga horária
adequada para cada individuo.
Obter: Ajudamos os estudantes com formulários, preparação para entrevistas, cumprimento de prazos,
chamadas telefónicas, visitas pelo campus, consultar manuais escolares. Somos muito práticos e
pragmáticos de acordo com as necessidades específicas.
Manter: O nosso objectivo principal é apoiar em tudo o que o estudante identifique como barreira à
sua educação. Frequentemente isto inclui os seguintes serviços:
•

Ao manter vivo e realçar o processo educacional, focamo-nos com frequência em técnicas de

estudo e em estruturar horários de estudo.
•

Contactamos e referenciamos outros especialistas educacionais situados em gabinetes

próximos para que os estudantes beneficiem da sua perícia em técnicas de estudo, redução de
ansiedade nos exames e desenvolvimento de competência sociais.
•

Temos bastante consciência que os estudantes no nosso grupo-alvo, geralmente têm pouca

saúde física e portanto despendemos algum tempo em familiarizá-los com as instalações desportivas.
De facto, oferecemos aos nossos estudantes acesso livre a cinco grandes ginásios geridos pelo SiB e,
frequentemente acompanhamo-los a essas instalações para que se sintam mais confortáveis em aceder
a esses serviços. Um estudante que se licenciou recentemente é especializado em fitness e actividades
ao ar livre e, na primavera de 2014, foi contratado por nós para estruturar e realizar sessões de treino,
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tanto no ginásio como nas proximidades da cidade de Bergen (escalada na montanha, corridas,
passeios de cabina).
•

Alguns estudantes solicitam ajuda na comunicação com institutos / faculdades para planear o

currículo, adaptar necessidades especiais etc. Pedimos para estar presententes em reuniões com
orientadores de estudantes e para muitos isso ajuda a construir a confiança e um sentido de segurança
sobre os seus progressos. Os orientadores dos estudantes geralmente concordam com a nossa presença,
e ambas as partes (estudante e a instituição de ensino) solidificam um entendimento comum sobre a
situação.
•

Apoiamos os alunos a candidatarem-se a apoio específico para o exame, como ter tempo extra,

salas individuais ou trocar exames orais para formatos de exame escrito. Estas disposições são
providenciadas sem questões, desde que as candidaturas cumpram os prazos estabelecidos.
•

Realizamos visitas à cidade e ao campus para que os estudantes possam construir mapas

cognitivos do seu contexto educacional (muitas universidades situam-se na baixa da cidade).
Ajudamos o estudante a descobrir os serviços de estudantes, desde cantinas, gabinetes, a associações
de estudantes etc.
•

Organizamos reuniões sociais mensais com comida e bebida. Embora a maioria dos nossos

alunos peçam apoio individual, muitos gostam de se conhecer em reuniões sociais abertas. Conhecer
outros estudantes na mesma situação cria um sentido de comunidade. Às vezes usamos essas reuniões
para convidar peritos externos, burocratas relevantes que podem ter informações importantes para os
nossos estudantes.
•

Organizamos jantares de Natal, uma tradição na Noruega, tanto no Centro do Estudante ou em

restaurantes que sirvam comidas norueguesas tradicionais de Natal.
•

A maioria dos estudantes solicitam "reuniões de suporte" de forma regular no decurso do seu

percurso educacional e estas reuniões constituem-se como a nossa principal função.
6.

Avaliação (Experiências e Resultados)
Qualquer avaliação do nosso serviço de Educação Apoiada deve centrar-se sobre se os

estudantes recebem, ou não, serviços que os ajudem a alcançar seus próprios objetivos. Nós não
ditamos ou mesmo sugerimos percursos educacionais específicos para um estudante a menos que ele/a
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solicite orientação. Apesar da Educação Apoiada ainda estar tecnicamente sob a rubrica do Emprego
Apoiado, não nos preocupamos directamente com o que o estudante decide fazer após concluir a sua
educação. No entanto, continuamos a apoiar o estudante por um periodo de seis meses após obter o
seu grau académico, de forma a encontrar um serviço de procura de emprego adequado.
Nós aderimos à definição de Unger de Educação Apoiada descrita anteriormente, e com isso como
pano de fundo, nós perguntamo-nos se somos capazes de ajudar o estudante a chegar onde ele/a quer
ir, seja a inscrição em algumas disciplinas escolhidas puramente por interesse, ou um grau académico
a nível de mestrado ou doutoramento. Nós não funcionamos, portanto, como guardiões ou unidade de
controlo e das instituições de ensino.
A Educação Apoiada em Bergen, desde o seu início em 2006, tem sido um serviço “popular”,
com a procura ultrapassando a oferta. Notamos desde o início que os estudantes queriam manter a sua
vaga no nosso serviço de Educação Apoiada e esta tendência parece exceder as taxas de retenção para
outros programas que lidam com os jovens com doença mental. A fim de avaliar os serviços de
Educação Apoiada, realizamos em 2010 a chamada "avaliação interna." Colocámos quatro questões
simples, duas sobre informações pessoais e duas dessas questões são relevantes aqui: (1) O que a sua
educação superior significa para si? e (2) O que a Educação Apoiada significa para si? Dois terços dos
nossos estudantes responderam. A seguir temos um exemplo de respostas desta avaliação interna
inicial:
•

Homem, 33 anos, estuda Biologia na Universidade de Bergen (UiB)

(1)

A minha educação escolar representa uma das poucas actividades positivas na minha vida.

Aprender com sucesso coisas novas ajuda-me a acreditar num futuro melhor.
(2)

A Educação Apoiada baixa o stress da minha participação no ensino superior pois estimula a

minha crença em mim mesmo, o que fortalece a minha motivação para ter sucesso.

•

Mulher, 35, Escola de Enfermagem, Faculdade de Bergen

(1)

A educação permite-me avançar na vida e em última instância a libertar-me da dependência do

Estado. Estudar tem um significado inerente e isto aumenta a minha qualidade de vida e estimula a
minha auto-estima.
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(2)

A Educação Apoiada proporciona-me a segurança que necessito para persistir quando duvido

de mim. Apoio emocional e ajuda para me focar nas actividades académicas.

•

Homem, 31, Mestrado em Fisica na UiB

(1)

Os meus estudos proporcionam-me um longo horizonte e uma vida quotidiana com sentido.

Sem um objectivo a longo prazo, os meus dias esbater-se-iam e o tempo perde o significado.
(2)

A Educação Apoiada oferece compreensão e apoio para lidar com aspectos da minha condição

que raramente são vistos. A melhor parte da Educação Apoiada é a paciência e capacidade para
perceber os meus problemas. Tratam-me como um ser humano

•

Homem, 32, Bacharelato em Biologia

(1)

A minha educação é muito importante para mim. Devido à depressão grave e ansiedade não

consegui continuar com a minha educação depois do liceu. Tentei trabalhar por um tempo mas acabei
por desistir. Aos 29 anos ouvi falar em Educação Apoiada. Agora estou empenhado em concluir o meu
Mestrado em Biologia, apesar de poder levar mais tempo do que é usual.
(2)

A Educação Apoiada significa muito para mim. O meu contacto com a Educação Apoiada

oferece-me um sentimento de segurança na minha luta diária. O meu técnico compreende os meus
problemas e o seu apoio tem sido crucial nos momentos difíceis. As conversas que temos
proporcionam-me uma melhor compreensão da natureza dos meus problemas e eu sinto-me fortalecido
para o futuro. Recebi ajuda para encontrar serviços relevantes e mesmo ajuda para preencher
formulários para ter serviços especiais na época de exames. O meu futuro agora parece melhor e a
Educação Apoiada é responsável por isso.

•

Mulher, 32, Mestrado em História

(1)

O ensino superior é a minha janela para o resto do mundo. Sou desafiada e tenho de me

relacionar com outras pessoas para além da minha família próxima. Estou menos isolada agora. Sou
capaz de estudar algo inerentemente interessante para mim e isto, espero eu, levar-me-á a um emprego
normal. Nos serviços de Emprego Apoiado que experimentei anteriormente só encontrava trabalhos
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que não tinham em consideração os meus interesses e capacidades.
(2)

A Educação Apoiada motiva-me a tentar mais uma vez. As minhas conversas com o meu

técnico são extremamente úteis e sou tratada como igual. Senti um desejo renovado de melhorar.
Ocasionalmente necessito de ajuda prática e o meu técnico apoia-me mesmo fora do seu gabinete.

•

Mulher, 29, Mestrado em Tecnologias de Informação

(1)

Finalmente começo a acreditar que a minha educação resultará num emprego da minha

escolha.
(2)

Não conseguiria reiniciar a minha educação sem a Educação Apoiada.
Avaliações como esta ilustram a importância do processo de ensino superior, como uma

"janela " para o futuro ou um "horizonte"amplo e como uma oportunidade de reconstruir/adquirir autoconfiança num ambiente normal não estigmatizante. Como cenário para o Recovey, observamos que
os indivíduos a reavivar a esperança e percepcionar a sua vida depois da educação. Apesar de não
fornecemos serviços de emprego apoiado, notamos que os estudantes fazem naturalmente a ligação
entre o auto-desenvolvimento e uma vontade expressa de contribuirem na sociedade depois de
concluírem os seus estudos.
Quando esta avaliação interna se realizou, a Educação Apoiada de Bergen já tinha ajudado a
iniciar seis projectos similares em locais da Noruega com população estudantil. Actuamos como
consultores e aconselhamos a realizarem as suas próprias avaliações internas. Os resultados dessas
avaliações são semelhantes aos nossos. Em 2012, quando a Estratégia Nacional estava a terminar, a
Direcção Norueguesa do Trabalho e Inclusão Social (NAV) quis uma avaliação independente a nível
nacional. O centro de investigação independente, UniHelse & Uni Rokkansneteret, apresentou a
melhor proposta para esta avaliação e realizaram um relatório, Educação Apoiada: Uma Avaliação
Solicitada pela NAV, em 2012 (Haugland et al., 2012). Foram avaliados sete projectos de Educação
Apoiada em vários graus de desenvolvimento em sete áreas urbanas com populações estudantis. Os
projectos foram avaliados relativamente aos mdelos de organização, conteúdos da prestação de
serviços e satisfação dos estudantes. As principais conclusões desta avaliação nacional podem ser
resumidas da seguinte forma:
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•

A Educação Apoiada na Noruega deveria ser permanente e disponibilizada a um maior

número de estudantes.
•

Resultados preliminares da avaliação indicam que, na realidade, a Educação Apoiada liberta

recursos de outros serviços sociais e de saúde. Muitos estudantes reduzem a utilização de outros
serviços à medida que gradualmente dominam o seu papel de estudante, tornam-se confiantes e
experienciam auto-eficácia / auto-estima. Este resultado poderia apontar para uma colaboração
económica entre os serviços de educação, saúde e trabalho.
•

As experiências com a Educação Apoiada na Noruega são semelhantes com investigações

noutros países, sugerindo que os estudantes com doença mental podem concluir os seus estudos
quando dispõem do suporte adequado.
•

Os estudantes expressam a importância da competência relacional do técnico de Educação

Apoiada da estabilidade/disponibilidade ao longo do tempo. As formulações dos estudantes parecem
assemelhar-se ao que a investigação refere como "competências interpessoais".
Esses resultados, tanto da avaliação interna com da independente, revelam - no mínimo - uma
grande necessidade existente não satisfeita entre os estudantes e potenciais estudantes que poderiam
beneficiar de serviços de Educação Apoiada. A Educação Apoiada tem uma história curta na
Noruega, com apenas algumas pessoas envolvidas em todos os níveis do seu funcionamento interno e
ancoragem administrativa. Os resultados predominantemente positivos da avaliação independente
parecem complicar simultaneamente a solidificação e desenvolvimento da Educação Apoiada
simplesmente porque as questões de pertença, responsabilidade burocrática e liderança profissional
entram em jogo no momento que um serviço deste tipo deverá expandir-se e tornar-se
permanentemente incorporado dentro de um departamento / direcção governamental. Assim,
aguardamos adjudicação final da comissão recém-formada que abrange os campos da saúde, educação
e trabalho.

7.

Factores de Sucesso
Pelo que temos experienciado até agora, "sucesso" pode significar muitas coisas para muitas

pessoas, e fatores organizacionais, sociais / sociedade e pessoais, desempenham todos um papel (estes
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foram abordados na seção sobre entrevistas a especialistas e estudantes, "O que impede e o que ajuda
"). A Educação Apoiada de Bergen, como um serviço orientado o recovery, surgiu através de uma
série de eventos, iniciada por indivíduos entusiastas num momento oportuno dentro do contexto maior
da necessidade da sociedade para lidar com o aumento do número de jovens com incapacidade.
Uma vez que a Educação Apoiada apoia estudantes num "contexto não estigmatizante", temos
provas de que a nossa localização no campus, no âmbito dos serviços de acção social escolar
existentes, tem promovido esta causa particular. Os estudantes expressam um aumento da capacidade
de participar na vida do estudante, em geral, estão mais predispostos a conhecerem e usarem serviços,
e isso ajuda a informar, construir e nutrir a identidade de estudante em pé de igualdade com outros
estudantes. A maioria dos estudantes em Educação Apoiada têm histórias de colaboração de
instituições de saúde ou de segurança social cuja intervenção foi pensada com sendo melhor para eles,
mas da autoria de outros. Os estudantes sentem que os nossos serviços rompem com este padrão e
sentem-se mais à vontade e empoderados quando são encorajados a auto-direccionarem qualquer
intervenção que possamos oferecer. Eles sentem menos vergonha entrando no nosso edificio.
Apesar de sermos um serviço de Educação Apoiada com um “modelo de campus ”, também
nos consideramos como um serviço de "modelo móvel" pois participamos, segundo a vontade do
estudante, em reuniões com a instituição educacional, com instituições de saúde, com a NAV, etc.
Se considerarmos as respostas dos estudantes aos nossos serviços como fontes fiáveis de informação,
vemos que os alunos expressam uma necessidade de estabilidade relacional e durante o decurso da sua
educação superior. Alguns necessitarão de apoio do técnico ao longo da sua educação, enquanto outros
podem precisar de ajuda esporadicamente. Flexibilidade, disponibilidade emocional e conhecimento
sobre a doença mental são os requisitos mínimos definidos como essenciais para os técnicos de
Educação Apoiada. Fizemos da prestação de serviços individuais, o elemento central da Educação
Apoiada em Bergen, tal como foi solicitado pelos nossos na fase inicial e está explicito na literatura
sobre Educação Apoiada e recovery.
Os estudos sobre a eficácia da Educação Apoiada costumam citar o problema de "perda", isto
é, o elevado número de alunos que abandonam o ensino superior durante o curso do paradigma de
investigação. Percentagens de perda tão altas quanto 40% para o nosso grupo-alvo não são incomuns.
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A Educação Apoiada em Bergen neste momento não está preparada para exercer responsabilidades de
investigação uma vez que a nossa equipa já trabalha em pleno, com serviços de apoio diários
monopolizando todas as horas de trabalho. Embora não tenhamos dados quantitativos neste momento
para apoiar as nossas hipóteses a este respeito, nós acreditamos que responder às necessidades
particulares dos indivíduos e a capacidade relacional fortalece adeterminação e, portanto, serve como
amortecedor contra o desânimo. Temos uma taxa de perda muito baixa, e gostamos de pensar que isso
é porque nós enfatizamos de cima para baixo a importância do vínculo relacional, em manter a fé no
futuro, e a esperança de que tempos melhores virão. Citamos Anthony (2002): "Aparentemente
universal no conceito de recovery é a noção de que essencial ao próprio recovery é ter uma pessoa ou
pessoas em quem se pode confiar para 'estar lá' em tempos de necessidade." Este "axioma" é espelhado
nas respostas que acumulamos dos nossos estudantes. Parece ser o fator de apoio mais importante para
os alunos.
Para manter a nossa acuidade a este respeito, conduzimos sessões de supervisão internas com
uma visão auto-crítica à forma como temos impacto sobre os progressos dos nossos alunos, e em
tempos de turbulência para o indivíduo tentamos "operacionalizar" o nosso input em que maneira pode
ou não ter impactado eventos relevantes.
Os nossos alunos lutam continuamente com o dilema de divulgação. O estigma é um
fenómeno muito real para o nosso grupo alvo, e apesar de alguns progressos legislativos durante estas
últimas décadas, o estigma persiste nas nossas sociedades ocidentais. Na verdade, o medo da revelação
é muitas vezes em si uma barreira em termos do acesso a recursos disponíveis. Sucesso para alguns
implica trabalhar através ou desmantelar o medo e a vergonha associada à condição mental. Tendo os
nossos serviços integrados nos serviços de acção social escolar existentes, tanto física e
administrativamente, ajuda a normalizar e diminuir o limiar para pedir ajuda.
Identificar o que funciona e o que não funciona neste campo é uma tarefa difícil. A prática
baseada em evidências (EBP) é a norma, enquanto grande parte da nossa atividade diária resiste à
operacionalização de variáveis conducentes à análise estatística - apesar podermos, sem dúvida,
quantificar muitos dos resultados da nossa prática com mais recursos, algo que esperamos fazer a nível
nacional no futuro. Então, o que temos aqui como fatores de sucesso representam, de facto, o que
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gostamos de chamar de "evidências baseadas em prática" (PBE).
Fatores ambientais / organizacionais especificos podem, em retrospectiva, ser identificados como
permitindo uma fase inicial de sucesso da Educação Apoiada em Bergen. Entre estes estavam (1) um
certo número de indivíduos envolvidos que promovam a Educação Apoiada para o nosso grupo alvo,
muitos com experiência, e, portanto, redes, abrangendo as esferas de prestação de cuidados de saúde,
aconselhamento ensino superior, promoção da saúde e serviços de cuidados primários municipais, (2)
o foco nacional à procura de novos serviços, "comprovados," para o nosso grupo alvo que poderiam
ser rapidamente iniciados como projectos-piloto, (3) imediata integração administrativa e física nos
serviços de acção social escolar de baixo limiar existente no campus, (4) o desenvolvimento de uma
rede de projetos de Educação Apoiada similares em toda a Noruega, que criou uma rede necessária de
profissionais que se reunia anualmente para reforçar e desenvolver a Educação Apoiada como um
serviço estudantil legítimo, (5) a cobertura positiva pelos média, em jornais nacionais e locais, jornais
estudantis e entrevistas de rádio, e (6) autonomia profissional permitindo uma adaptação local de
princípios de Educação Apoiada mais aplicáveis para os estudantes do ensino superior na Noruega em
geral e, em particular, Bergen.

8.

Factores de Risco
Os fatores de risco para o aluno foram retratados nas seções anteriores. O medo de

estigmatização, a falta de inclusão no ambiente educacional e um conjunto de sintomas associados
com a própria doenca mental (anedonia, disfunção cognitiva, efeitos colaterais de medicamentos, etc.),
em conjunto ou de modo combinado, pode inviabilizar o progresso académico.
Em termos de fatores de risco para o serviço de Educação Apoiada em Bergen que, em última
análise podem afetar a sua viabilidade encontramos fatores económicos / políticos / sociais. Sem o
apoio necessario em todos os contextos, desde o ámbito do projecto local como aos mais altos níveis
ministeriais / burocratas de responsabilidade nacional, os serviços de Educação Apoiada não irão
crescer. Embora todos os envolvidos em fazer da Educação Apoiada uma realidade desde o início, o
fato de que nenhuns dos projetos de Educação Apoiada na Noruega tenham sido permanentemente
incorporados deve ser visto como um fator de risco nesta fase. O ensino superior é um processo longo
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para qualquer estudante. O financiamento para serviços de Educação Apoiada tem sido um calvário de
orçamento para orçamento. Se dermos crédito ao que os nossos alunos nos dizem sobre o que eles
vêem como essencial, ou seja, a confiança numa ligação relacional estável durante os seus cursos,
então também devemos ser capazes de assegurar-lhes a nossa existência durante o tempo que
precisam. O facto de não sabermos se vamos ou não "sobreviver" de ano para ano é prejudicial para a
confiança que precisamos transmitir. Sem ela, muitos vão coíbir-se de assumir o risco de reacender
aspirações educacionais truncadas. Além disso, e igualmente importante, o técnico de Educação
Apoiada também deve ter segurança suficiente no emprego para investir o seu tempo neste novo
empreendimento. A construção de um novo campo de conhecimento e um serviço não pode ser feito
de forma eficiente se os agentes perderem a fé e procurarem emprego em outro lugar. Nao temos, ao
contrário de outras profissões de saúde, instituições académicas de ensino / profissional que forneçam
profissionais de Educação Apoiada para o mercado de trabalho. Os poucos técnicos de Educação
Apoiada que até agora investiram seu tempo e energia precisam ser mais alimentados se pretendemos
que estes serviços induzam consistentemente confiança e um nivel de profissionalismo.
Outro fator de risco, paradoxalmente, é que o serviço de Educação Apoiada de Bergen é agora
tão procurado que não podemos fornecer os serviços a todos aqueles solicitam por eles. Na verdade,
actualmente temos uma lista de espera de um a dois anos, uma situação insustentável para o indivíduo
para quem a ajuda imediata pode ser alfa e ômega. Isso é frustrante para o aluno, para nós e para a
nossa rede de colaboradores. Nós tornamo-nos demasiado populares, para um "projecto-piloto", com
uma clientela de cerca de 18 participantes. Atualmente, funcionamos com 38 participantes.
Qualquer pessoa ocupando uma posição crítica cara a cara com o aluno pode constituir um
fator de risco. Embora o ambiente universitário, com seus professores, colegas e pessoal
administrativo, é frequentemente bem-intencionado e muito útil, tambem nos deparamos com
profissionais que não sabem como colaborar com os nossos alunos. Naguns momentos encontramos
pessoas com posição relevantes que revelam atitudes e comportamento estigmatizantes para com
nossos alunos, seja de forma consciente ou nao. Gestores de caso na NAV, as pessoas que cuidam dos
direitos dos cidadãos, de vez em quando comportam-se de uma maneira inexplicável, promovendo a
insegurança do aluno e sua segurança econômica. Diferentes trabalhadores de caso que ocupam a
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identica função podem chegar a conclusões muito diferentes.

Actualmente não há disposições legislativas específicas para o SEd na Noruega. Há provisões para
Emprego Apoiado, e nos encontramo – nos em funcionamento mais ou menos de acordo a esses
regulamentos. Vemos isso como um fator de risco, simplesmente porque, embora os fundamentos
teóricos e / ou ideológica são os mesmos, completar o ensino superior e encontrar um emprego através
de colocação de emprego e aconselhamento são duas coisas diferentes, com diferentes trajetórias
temporais e diferentes desafios associados. Como mencionado anteriormente, esperamos que no futuro
ser firmemente ancorados ao Ministério da Educação, um serviço de fornecimento permanente para os
alunos, como indicado pela lei de 2009.

9.

Futuro
Foi dada uma garantia de financiamento à Educação Apoiadade Bergen ao longo de 2015, a

duracao do projecto ImpulSE. Tecnicamente, nenhum outro projeto de Educação Apoiada na Noruega
tem uma garantia de financiamento para além de 2014. Temos, portanto, apenas planos provisórias
para o futuro. A Educação Apoiada Noruega tem feito um trabalho louvável na construção de um
campo. Numerosos projectos foram concebidos para promover esse desenvolvimento, mas nós
simplesmente não podemos assumir, por exemplo, o desenvolvimento de ferramentas de catalogação /
avaliação padronizados, para citar um projeto, sem a garantia de uma existência continuada e sem os
recursos necessários para atender adequadamente aos estudantes.
.

Esperamos que o projeto ImpulSe funcione como um " factor de sucesso " para a ancoragem,

expansão e desenvolvimento de serviços Educação Apoiada na Noruega. Citamos Anthony (2002)
mais uma vez: " os serviços de reabilitação para a pessoas com doença mental não devem ser
questionados. Ou nós como pessoas valorizamos e acreditamos na oportunidade de reabilitação para as
pessoas com doença mental ou não. Isso é uma questão de humanismo e não de empirismo."

3.5.3 Associação para o Estudo e Integração Psicossocial (AEIPS) – Programa de Educação
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Apoiada
1. Introdução e organizações colaboradoras
Em Portugal não existe nenhum programa governamental específico ou legislação sobre
Educação Apoiada para pessoas com doença mental ou financiamento específico para programas de
Educação Apoiada. Em 2008, foi aprovada uma lei que promove a igualdade de oportunidades e
valoriza a educação, bem como uma escola inclusiva, democrática e orientada para o sucesso escolar
das crianças e jovens. Esta lei (3/2008 de 07 de Janeiro), coloca em vigencia o Estatuto de Estudante
com Necessidades Educativas Especiais (SESN) a ser aplicado nos níveis de Educação primário e
secundário.
Este estatuto fornece apoio especializado, o que pode implicar a adaptação de estratégias,
recursos, conteúdos, procedimentos e instrumentos, bem como a utilização de tecnologias de apoio.
Não há legislação específica para alunos com necessidades especiais no ensino superior, de modo que
este estatuto é adaptado por universidades com diferentes interpretações e formas.
Devido à falta de programas específicos para apoiar as pessoas com doença mental no acesso à
educação, a AEIPS (Associação para o Estudo e Integração Psicossocial), uma organização privada
sem fins lucrativos criada em 1987 por um grupo de profissionais, famílias e pessoas com doença
mental, implementou em 2001, o primeiro programa de Educação Apoiada para as pessoas com
doença mental. Este programa oferece um conjunto de serviços de apoio através da escolha, obtenção
e mantenção de projetos educacionais em todos os níveis de ensino (cursos de alfabetização, ensino
básico e secundário, ensino superior - licenciatura, mestrado e doutoramento), a criação de vínculos
com a comunidade, bem como integração social e escolar. Com o apoio certo, os estudantes são
capazes de completar seus objetivos educacionais (Unger, 1998).

2. História do Programa
Após a criação em 2001 do programa de Educação Apoiada cujo objetivo era permitir o
acesso a escolas na comunidade para todos os participantes que queriam melhorar o seu nível
académico, a AEIPS estabeleceu diversos protocolos com centros de educação e de formação, bem
como escolas e universidades, prestando apoio aos estudantes e atuando como um consultor para os
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professores e as escolas, a fim de garantir o sucesso acadêmico dos alunos.
Houve dois momentos-chave na divulgação da Educação Apoiada em Portugal: O primeiro foi em
2004, quando AEIPS organizou a conferência internacional "Participação e Empowerment de Pessoas
com Doença Mental e suas Famílias", que incluiu uma apresentação de Lies Korevaar intitulado "O
Programa de Educação Apoiada em Roterdão "e outro por Ana Franco e Fátima Freitas intitulado"
Uma Oportunidade Para voltar a Estudar: modelo de Educação Apoiada para Pessosas com Doença
mental." O segundo foi em 2007, quando AEIPS organizou uma conferência de Educação Apoiada
intitulada " Educação Apoiada: Suportes Educativos para jovens adultos com Doença mental, sem o
ensino básico, secundário e superior", com a participação de dois palestrantes de renome: Steve
Szivalgyi e Judith Cook.

3. Filosofia, Missão e Princípios
Os programas de apoio educacional são um recurso importante no apoio a pessoas com doença
mental, facilitadores do seu regresso à escola e apoiando os seus projectos escolares em contextos
formais e naturais. Os programas de Educação Apoiada consistem na promoção da integração nas
escolas e universidades e são baseados numa perspectiva de empoderamento (Ornelas, 2008).
A aquisição de novos conhecimentos e a melhoria das qualificações académicas são fatores
fundamentais para aumentar as oportunidades de emprego e desenvolvimento de carreira. Outras
consequências positivas da participação em ambientes educacionais naturais são o desenvolvimento de
novas relações sociais com colegas e professores, o aumento da auto- confiança e força pessoal e
desenvolvimento de uma nova identidade pessoal (partindo de um papel de paciente para um papel de
estudante), assim contribuindo para o processo de revovery (Frado, 1993; Ornelas, 2008; Pomeroy &
Pape, 1999).
O modelo de Educação Apoiada tem como objectivo apoiar a integração das pessoas com doença
mental que desejam prosseguir com os seus estudos num ambiente educacional onde podem
experimentar a vida como estudantes e não como doentes psiquiátricos (Bellamy & Mowbray, 1998).
Educação Apoiada é definida como a educação em ambientes integrados para pessoas com
doença mental que querem voltar para a escola necessitando serviços de apoio continuado para serem
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bem sucedidos no ambiente educacional (Unger, 1990).
O Programa de Educação Apoiada da AEIPS tem a missão de aumentar a qualificação
académica das pessoas com doença mental em todos os níveis de ensino e em ambientes educacionais
regulares. Aumentar as qualificações dos candidatos melhora o seu acesso a melhores empregos no
mercado de trabalho aberto. Os objetivos do programa são: promover a inscrição dos participantes nos
projectos educativos; apoiar o acesso dos participantes a escolas e universidades na comunidade; e
fornecer um serviço de apoio que contribua para projetos educacionais com sucesso.
Os valores do programa incluem domínios, tais como: o uso de recursos naturais, por
exemplo, o acesso a bibliotecas, salas de estudo, etc.; um apoio continuado que pode ser prestado
dentro ou fora do ambiente escolar, através de reuniões de apoio, apoio no preenchimento de
formulários de inscrição, etc.; individualização de apoio tendo em consideração as necessidades e
capacidades dos estudantes; acessibilidade a escolas e locais de formação através da partilha de
informações sobre as oportunidades educacionais; e coordenação de serviços para melhorar o suporte
natural e sucesso acadêmico.

4. Participantes
Os participantes do programa de Educação Apoiada são pessoas com doença mental e que
estão inscritos na AEIPS, tem mais de 18 anos e pretendem perseguir uma meta educacional. Em
2013, o programa Educação Apoiada deu apoio a 16 alunos na escolha, obtenção e manutenção de
projetos educacionais: nove estudantes do ensino superior, um aluno no ensino secundário, quatro
estudantes do ensino básico e dois estudantes em cursos educacionais de curto prazo.

5. Serviços e Atividades
Este programa promove tres tipos de apoio:
A.

Plano educacional individual;

B.

Grupo Estudantes e grupo estudantes universitários;

C.

Estudo livre e estudo acompanhado.
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A.

Plano educacional individual

Corresponde ao suporte proporcionado individualmente, no sentido de assegurar o acesso e a
manutenção do projecto educacional da sua escolha e interesse. Este apoio é prestado a vários níveis:
•

Escolha do Projecto Educacional: analisar o percurso escolar anterior, clarificar os objectivos
educativos e delinear o plano educacional individual;

•

Acesso ao espaço escolar: estabelecimento da ligação entre o estudante e a escola, suporte no
processo de candidatura e matrícula, na escolha do percurso e transportes para a escola,
desbloqueamento de apoios, como bolsas de estudo e redução/isenção de propinas.

•

Articulação de recursos e manutenção do projecto educacional: conjunto de suportes
assegurados tanto dentro da escola (com o consentimento ou pedido do estudante), como fora
da escola.

B. Grupo Estudantes e grupo estudantes universitários
Esta reunião semanal foi criada tendo em vista dar uma resposta às necessidades de suporte dos
estudantes, proporcionando um espaço de interajuda facilitador do sucesso dos projectos escolares de
cada um. Em colaboração com os participantes, foram estabelecidos os vários objectivos deste grupo:
•

Partilhar e reflectir sobre a experiência escolar e formativa;
•

Aprender a tirar e organizar apontamentos e informação;

•

Desenvolver competências e métodos de estudo;

•

Estabelecer objectivos e metas e cumpri-los;

•

Debater formas de lidar com a pressão dos exames e das avaliações;

•

Debater questões acerca do relacionamento com colegas e professores;

•

Proporcionar o apoio efectivo, entre os membros do grupo, na realização de trabalhos.

C. Estudo livre e estudo acompanhado
O nosso Centro Comunitário disponibiliza salas de estudo, bem como recursos materiais, equipamento
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informático, acesso à internet e fotocópias. Cada estudante pode utilizar estes espaços para estudar a
matéria que foi previamente planificada, redigir trabalhos e preparar apresentações, promovendo-se
rotinas de estudo que sejam facilitadoras do sucesso escolar. O acompanhamento engloba também um
plano de estudo e um suporte individualizado e também fornece informação e facilita a utilização de
outros recursos na comunidade (bibliotecas, mediatecas, conferências).
Exemplos de serviços e atividades que oferecemos são:
Na escola:
•

apoio com o preenchimento de formulários de candidatura / registo

•

obtenção de informações e solicitar ajuda financeira para estudantes

•

ajudar os alunos a descobrir e usar os recursos da escola (biblioteca, cafetaria , tutor
académico, provedor do estudante)

•

falar com os professores e negociar adaptações

•

ligação com gabinete de apoio ao estudante

Fora da escola:
•

organizar o tempo e os métodos de estudo;

•

disponibilizar recursos materiais (salas de estudo, equipamento informático, internet)

•

informar e facilitar o acesso a outros recursos da comunidade (bibliotecas, conferências)

•

grupo de apoio ao estudante (reunião semanal estabelecido, a fim de responder às
necessidades dos aluno: a partilha de experiências e apoio dos pares, gestão de tempo, o
desenvolvimento de métodos de estudo, aulas de seleção; preparação para o teste; trabalhos de
casa; relacionamentos (colegas e professores, resolução de problemas).

Um exemplo de um plano de Educação Apoiada para um estudante aceder e manter uma licenciaura
em geografia:
1.

Definição de um horário geral com aulas, tempo de estudo e desporto (jogging no campus da

universidade);
2.

Reuniões semanais individuais - " nós falamos sobre tudo, as dificuldades de integração, os
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meus sucessos e momentos menos bons " ;
3.

Apoio e acompanhamento do pedido de uma bolsa de estudos;

4.

Colaboração com o responsavel do Gabinete de Apoio aos estudantes universitários para

aceder ao estatuto de estudante com necessidades especiais” que oferece algumas das seguintes
possibilidades:
a.

Mudanças nos prazos para entregar trabalhos;

b.

Fazer os exames em uma sala separada;

c.

Estatuto a tempo parcial

"É importante notar que eu não precisei destes serviços porque o principal apoio foi dado pelo
programa de Educação Apoiada. "
5.

Grupo de Estudantes - "A participação no grupo de estudantes foi essencial para a partilha de

experiências e definição de estratégias.”

6. Avaliação
Em 2011, uma avaliação do programa foi realizada para avaliar o nível de satisfação dos
estudantes em relação ao serviço prestado pelo programa de Educação Apoiada. Todos os alunos (N =
20) inscritos no programa preencheram um questionário, "Indicadores de Qualidade para Utilizadores
de Serviços de Educação Apoiada", que foi adaptado de "Indicadores de Qualidade para Uilizadores
de Serviços de Emprego Apoiado", desenvolvido no âmbito do Projecto de Emprego Apoiado do
Programa Equal da UE. Usamos uma escala de Likert que varia de 1 (nunca) a 5 (sempre) com cinco
fatores: o acolhimento, a autodeterminação, a integração escolar, apoio na manutenção, direitos e
deveres. A média dos resultados de todos os factores era 4 ou acima de 4, o que significa que houve
uma satisfação global com a qualidade do programa.

7. Factores de Sucesso
Esses tipos de programas que promovam a integração da comunidade através da participação
em contextos educacionais naturais permitem a aquisição de novos papéis sociais: do papel
estigmatizante de doente mental para o papel valorizado de estudante, esta forma de educação
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proporciona uma sensação de realização e propósito (Unger, 1998).
Outro fator de sucesso relaciona-se com a participação ativa do estudante no desenvolvimento
e estruturação do seu projecto educacional, uma vez que o estudante toma todas as decisões a respeito
do seu Projecto.
O apoio prestado de acordo com as necessidades individuais também é fundamental para o
sucesso do programa, bem como a oportunidade do aluno de aumentar a sua rede social. Isto promove
uma sensação de esperança para o futuro, que contribui para o processo de recovery.

8. Factores de Risco
1.

Falta de financiamento para programas de Educação Apoiada

2.

Dificuldades financeiras dos estudantes

3.

Falta de serviços que promovem a integração dos estudantes no ambiente escolar

4.

Falta de alojamento eficaz.

9. Futuro
Em Portugal, Pogramas de Educação Apoiada para as pessoas com doença mental têm um
longo caminho a percorrer, a fim de ser uma solução real para a prevenção do abandono escolar de
alunos com problemas de saúde mental. Ainda há pouca ou nenhuma comunicação entre os
prestadores de saúde mental e ambientes educacionais, no entanto com o projeto ImpulSE
pretendemos que mais estudantes possam aceder a escolas através de programas educacionais
apoiados. Além disso, a criação de uma rede nacional e internacional de Educação Apoiada tornará
possível divulgar e defender o direito de todos acederem à educação nas escolas e universidades
regulares. "Educação Apoiada aumenta as oportunidades de carreira e promove a independência e
recovey, e deve ser uma opção de serviço disponível para todos os que estão interessados " (Unger,
1998).
Estes programas permitem o aumento de oportunidades de participação e sucesso nas escolas e
ambientes universitários, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva que entende, respeita e
valoriza a diversidade (Ornelas, 2008).
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3.5.4 Serviços de Educação Apoiada Checos: Ledovec, Práh e Baobab
1.

Organizações Colaboradores e descrição da Situação
Neste momento, na República Checa todo o serviço da Educação Apoiada (EA) nao é

fornecido por nenhuma organização. A razão para esta situação é que não há um apoio financiero e
sistemático de qualquer departamento do Estado (Ministério da Segurança Social, Ministério da Saúde
ou Ministério da Educação) ou qualquer outra administração civil ou local. Os pedidos de subvenções
da UE não teem sido concedidos a nenhum dos projetos propostos pelos prestadores de EA.
Alguns serviços básicos e reduzidos de EA são actualmente assegurados por três organizações
não-governamentais sem fins lucrativos (ONGs) - Ledovec na região de Pilsner, Prah nos arredores de
Brno, e Baobab em Praga; todos eles se ocupam com a prestação de serviços sociais para as pessoas
com doença mental. A EA é oferecida de acordo com as suas circunstâncias concretas atuais, recursos
(financeiros), pontos fortes e de opções legislativas. Nenhuma dessas ONGs relata os serviços EA para
fins oficiais, eles são incluídos em outros serviços prestados (ou seja, legalmente passíveis de serem
registrados) - geralmente reabilitação social e aconselhamento.
Além disso, a maioria das faculdades e universidades já estabeleceram alguns programas de
apoio geral para alunos com deficiência e começaram a compreender que há também estudantes com
doenca mental entre eles. No entanto, as escolas ainda não têm muita experiência no seu apoio
concreto. Assim, atualmente os serviços EA operam em ambiente "underground". O tema da EA não
existe a um nível sistemática e de Estado, logo a questão de quem deve fornecer principalmente os
serviços EA - ONGs como até agora ou escolas e instituições educacionais em cooperação com os
serviços sociais das ONGs - ou se EA deve ser um dos serviços sociais oficiais ou um serviço
educativo integrado no sistema educacional, ainda não foi resolvida.

2.

Historia do Programa Educação Apoiada

•

2004 - a idéia de EA é expressa em discussão entre os diretores da Ledovec e Prah (ambos

antigos professores do ensino secundario)
•

2005 – primeiro trabalho a tempo parcial EA em Ledovec; mapeamento de recursos, contacto
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com Prof. Korevaar
•

10/2006 - 6/2008 projeto piloto EA em Ledovec (financiado por subsidios da UE) - primeira

equipa, princípios, missão, unificador de definições, clientes, seminários, cursos...
•

1/2010 - 6/2012 projeto regional EA na região Pilsner por Ledovec, novamente dentro de

subsidios da UE
•

1/2011 - 6/2012 EA projeto financiado por subsidios da UE começou por Prah em Brno (com

base na metodologia e sob a supervisão de Ledovec)
•

3/2011 – candidatura de Ledovec ao projeto de ImpulSE

•

2012--2013 - um emprego em tempo integral EA no âmbito do serviço de reinserção social de

Ledovec, um emprego a tempo parcial em Prah até agora
•

4/2012 - visita do Prof. Korevaar a República Checa

•

9/2013 - 6/2015 parceria de Ledovec no projeto ROPOV de West Bohemian Universidade -

apoio a estudantes desfavorecidos
•

10/2013 - início do projeto ImpulSE em Ledovec

Existe um serviço chamado "Estudante no âmbito do Serviço de Reabilitação Social" em Baobab. Foi
desenvolvido com base na metodologia canadense desde 2010. Está atualmente aproximando-se da
abordagem EA.

3.

Filosofia, Missão e Princípios
A EA é um serviço para as pessoas com problemas psicológicos ou doença mental, seus

familiares e amigos próximos e equipa pedagógica. O serviço é fornecido por meio de uma rede de
apoio de instituições de saúde, sociais e pedagógicas.
A missão e os objetivos da ONG de EA podem ser resumidos por estas palavras: a prestação
de apoio e assistência às pessoas com doença mental para manter e melhorar a qualidade de suas vidas
na sociedade. O objectivo é que essas pessoas tenham as competências e habilidades que eles precisam
para viver uma vida individual em seu ambiente natural.
As três organizações compartilham a noção de que os serviços são " orientados para o cliente"
isso significa que suas atividades são baseadas em desejos e necessidades dos clientes, ajudando-os a
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atingir seus objetivos, tentando levá-los para o uso mais eficaz dos recursos existentes junto de si e
também lidando com a sua doença para evitar a deterioração. Os princípios de acesso orientado para o
cliente (" não para estudantes, mas com os estudantes ") são:
•

Em colaoração: o cliente é um parceiro igual

•

Durante todo o tempo do período de colaboração, os clientes decidem livremente e assumem a

responsabilidade por suas decisões
•

A colaboração com os clientes é baseada nos seus próprios desejos e motivação

•

Cada cliente é um indivíduo único com os seus próprios sentimentos, opiniões e experiências

•

Os serviços são prestados com ênfase nas oportunidades de desenvolvimento do cliente e a

sua integração na vida comum.
Os prestadores de serviço de Educação Apoiada usam integralmente o modelo-escolher –
obter- manter - no seu acesso e realizam intevenções tanto de forma individual como em grupo. O
modelo pode ser usado como uma ajuda para os indivíduos decidirem e escolherem a direcção
adequada para a sua formação contínua, a facilitação do seu acesso a educacao e ganhá-la, e a partir
deste ponto sobre um suporte para manter o estatuto de estudante até que os objetivos sejam atingidos.
A rede de apoio é uma consequência do esforço multidisciplinario, que é um elemento
importante da prestação EA na República Checa. Não é possível apoiar realmente um estudante sem
funcionar a cooperação saúde - pedagógica - social. É essencial mencionar o importante papel dos
grupos de apoio e sua disposição para compartilhar as suas próprias experiências de doença mental e
de estudos.
Finalmente, dentro do Ledovec, há um esforço para tirar vantagem das oportunidades dadas
pelo princípio do " recovery" na doença mental. O recovery é uma maneira de viver uma vida
satisfeito, esperançoso e benéfico, apesar das limitações causadas pela doença. O recovery cria um
novo significado e propósito para a vida de uma pessoa, superando consequências desastrosas
causadas por doença mental. No modelo (Dr. Ragins, MHS Village, Los Angeles, EUA), os termos
que são usados seguindo as fases do recovery são as seguintes:
•

Esperança - confiança de que tudo vai ser melhor. Sem esperança não há nada para olhar para

frente. Este não é um falso sonho, mas uma visão razoavel de como as coisas se podem desenvolver.
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•

Autonomia - um sentido das nossas próprias capacidades e possibilidades; confiança;

oportunidade de tomar decisões
•

Responsabilidade - realização de ter a própria vida nas mãos; assumindo os riscos e

aprendendo com os próprios erros; corte com "cuidadores".
•

Papel significativo na vida - que não é o papel da vítima de doença mental, um paciente

crónico é um papel normal de vida relacionada com a doença: empregado, filho, mãe, vizinho,
voluntário, especialista em alguma coisa...

A estrutura de serviço EA consiste em três atividades básicas:
•

Prevenção - a criação de consciência geral de doença mental e sua prevalência na sociedade,

desestigmatizar atividades, programas informativos e educativos e cursos para alunos e professores.
•

Apoio directo - trabalho individual com os clientes (estudante, professor, família e amigos

próximos), a seu pedido, de uma só vez ou de consultoria de curto prazo na área de estudo, programa
de apoio individual ao estudante. Adicionalmente compreende a oferta de cursos de educação e
preparação, reabilitação psicossocial, reuniões terapêuticas regulares, consultoria interpares, grupos de
apoio (Grupo de apoio para os alunos grupo para os pais e para outras pessoas próximas).
•

Trabalho da rede de apoio - inclui a cooperação das diversas partes, naomeadamente

organizações e instituições, que é coordenado, da mesma forma como o objectivo de apoio a alunos e
pretendendo a eliminação do estigma.

4.

Participantes
Os seguintes participantes estão envolvidos nos serviços EA: clientes, técnico EA

(coordenador), membros da rede de suporte e eventualmente outras pessoas envolvidas ou instituções
prontas a colaborar.
Clientes: Apesar do facto de que os serviços EA serem agora fornecidos integrados noutros serviços
sociais, o estudante tem que se enquadrar no grupo-alvo do serviço (i.e. diagnóstico) da organização.
Outros critérios são que devem ter mais de 15 anos, estarem em situação de desvantagem, terem
motivação para estudarem e integrados na área de estudo.
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Os serviços EA são fornecidos a estudantes de todos os níveis de ensino. A razão é que a
escola secundária na República Checa termina cerca dos 20 anos de idade, o que significa que muitos
alunos adoecem no decurso dos seus estudos no ensino secundario, e depois de superar todos os
obstáculos para os concluir, é difícil encontrar a motivação para estudos posteriores. Quando têm
idade superior a 20 anos, muitas vezes exigem formas educacionais mais curtas e mais focalizadas.
O técnico EA (coordenador): Neste momento, existem três coordenadores de serviço - as três
ONGs que fornecem um amplo espectro de serviços sociais para as pessoas com doença mental. A
procura de serviços EA no momento excede a oferta por causa de baixos recursos (razão financeira).
Essa é a razão pela qual os serviços EA não são publicitados. O tempo de prestação de serviços a um
estudante não está definido, é individual de acordo com a forma escolhida de cooperação e as
necessidades do cliente. Os serviços são prestados em regime de ambulatório e no contexto.
Rede de Suporte EA: Além do cliente e coordenador, a rede EA inclui a família do cliente, o
psiquiatra, centros de aconselhamento de faculdades e universidades, consultores educacionais das
escolas secundárias, consultores de pares, trabalhadores sociais de outros serviços, psicólogo da
escola, centros pedagógico-psicológico especiais, e, eventualmente, outras pessoas interessadas ou
instituições com quem está estabelecida a cooperação (médico, colegas e amigos, empregador,
psicólogo, psicoterapeuta, hospitais psiquiátricos...). É a primeira tentativa considerável em uma
interligação sistemática e de cooperação num clima de confiança, que é totalmente dependente da
vontade dos seus segmentos individuais de cooperar. A associação à rede é completamente voluntária,
financeiramente desvalorizada e contratualmente improcedente.
O sistema especializado de cuidados de saúde mental na República Checa é bastante completo
(há uma certa falta apenas no caso de psiquiatras infantis), mas suas partes não colaboram juntos, às
vezes muito pelo contrário. Sobre as manifestações negativas das relações é necessário mencionar em
primeiro lugar, a desconfiança geral entre instituições. Também é significativa a desconfiança dos
pacientes / pais em relação às instituições. É necessário mencionar a rivalidade de serviços de saúde
mental de hospitais gerais e hospitais psiquiátricos especializados. Actualmente, esta é reforçada pela
incerteza e medo da iminente transformação da assistência psiquiátrica e as mudanças que trarão.
Entre os sinais positivos, é a competição entre escolas individuais para estudantes (leia-se
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dinheiro) que garante a sua sobrevivência e, portanto, o esforço para permitir e facilitar o estudo
também para alunos com deficiência. Finalmente, há um aumento significativo no número de
especialistas cuja formação já ocorreu no período pós-comunista e que têm experiência no estrangeiro.
Relativamente à atmosfera social, vale a pena mencionar a estigmatização das pessoas com doença
mental, que é encorajada por alguns meios de comunicação. Por outro lado, as pessoas que adaptaram
a sua própria experiência de doença mental tendem a ser muito abertos e dispostos a ajudar os outros.

5.

Serviços e Actividades

Os serviços EA geralmente incluem:
•

suporte para o estudante no cumprimento das metas de estudo antes do início, ou durante o
período do estudo,
• apoio para familiares e entes queridos, que são o suporte do aluno,
• apoio aos professores no trabalho com alunos com problemas de saúde mental .

•

As actividades específicas são as seguintes:
• programa de apoio individual ao estudante que inclui:
• O mapeamento de capacidades do cliente e oportunidades de estudo,
•

Apoio na escolha de uma escola adequada, na preparação para o estudo, para exame
de admissão, de estudo ou de voltar a estudar (Escolher - Obter - Manter)
•

Ajuda com o planeamento, orientação e lidar com os deveres escolares

normais
•

Suporte em lidar com o stress e crise situações relacionadas com estudos e

na vida quotidiana
•

Mediação de tutoria

•

Suporte em negociações com os professores e outros funcionários da escola

•

Ajuda na implementação dos direitos e interesses pessoais legítimos na

escola
•

Apoio no relacionamento com colegas, familiares e entes queridos

•

Assistência
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•

Preparar-se para a transição da escola para o ambiente trabalho

•

reabilitação psicossocial individual a longo prazo para as pessoas com

problemas de saúde mentais e psiquiátricos, com base em suas necessidades
pessoais e oferecer apoio em várias áreas
•

Educação e cursos preparatórios (treino e prática de capacidades específicas

importantes para o estudo e aprendizagem nos grupos: treino das funções
cognitivas, o trabalho com o stress, técnicas de estudo, habilidades sociais)
•

Aconselhamento para alunos com problemas mentais e psiquiátricos, o

aconselhamento para professores e pessoas próximas do estudante
•

Apoio na procura de emprego e mediação de outros serviços de

acompanhamento
•

grupos de apoio

•

Consultas de pares

•

Seminários sobre a saúde mental no sistema de ensino" e outros (feito por

encomenda) de prevenção e para desestigmatizar ações e atividades
•
•

Construção e coordenação da rede de apoio EA

Colaboração com centros de aconselhamento universitários e conselheiros do ensino
secundário para desenvolver apoios para pessoas com doença mental nas suas
escolas

6.

Avaliação (Experiência e Resultados)
Devido à considerável estigmatização, acima mencionada, de alunos com problemas de saúde

mental e falta de informação sobre os transtornos mentais nas escolas, decidimos colocar uma forte
ênfase na prevenção, e, além de apoio directo para os estudantes, duas variantes básicas de seminários
de informação para alunos e professores foram criados. Nós também respondemos de forma flexível à
solicitação de seminários ou programas adaptados. Além dos estudantes, também oferecemos apoio
geral aos professores e membros da família e outras pessoas próximas do aluno.
A desconfiança mútua, a falta de comunicação e falta de cooperação entre especialistas, e uma
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falta de coordenação de actividades para clientes resultou na decisão de tentar interligar profissionais e
estabelecer uma rede de apoio para os alunos com doenças mentais. Como parte do programa EA (na
época dos projectos financiados por subvenções da UE), conseguimos construir uma rede de apoio
relativamente ampla de profissionais de toda a região. O prestador de serviços EA e coordenador da
rede ao mesmo tempo tenta desempenhar o papel de gestor de caso em casos individuais. A maioria
das escolas, bem como universidades, expressaram a sua vontade de cooperar. A qualidade da
cooperação era muito diferente, e só as escolas particulares cooperavam ativamente (busca de
indivíduos e apresentam contatos de serviço). Gradualmente conseguimos convencer o Conselho
Pedagógico-Psychologico que a EA não a iniciar uma cooperação efectiva.
O programa foi aberto a todos os alunos com dificuldades de saúde mental. A maioria dos
clientes era de escolas secundárias. Os clientes aprenderam sobre o serviço, tanto pelo pessoal docente
das escolas, psiquiatras (infantis) e outros membros da rede de apoio construída. Um total de 2533
alunos era, de alguma forma apoiado durante os dois anos do último projecto da UE no Ledovec.

7.

Factores de Sucesso
O crescente número de pessoas com problemas de saúde mental na sociedade está a conduzir

lentamente para a abertura do tópico e, consequentemente, para o aumento da conscientização e
redução do estigma.
Todos os organismos acima mencionados, que iniciaram uma rede EA nas suas regiões, adaptaram o
seu trabalho as necessidades do cliente. são os serviços oferecidos, mas também apoio global EA para
clientes com doenças mentais, incluindo serviços relacionados ou referências a outros recursos. A
reabilitação psicossocial, que combina o ambiente médico e educacional, é o método utilizado para
trabalhar com todos os clientes.
A partilha e troca mútua de conhecimentos no ambiente de educação e cuidados de saúde
mental entre os trabalhadores EA é natural. Todas as organizações empregam assistentes sociais,
terapeutas e pessoas com formação pedagógica em suas equipas. Eles trabalham juntos muito de perto.
Na equipe mais ampla de EA, médicos e profissionais de reunem-se também com regularidade.
A vontade e o início da cooperação também derivam a partir deste modelo. Mesmo dentro das equipes
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mais amplas de EA a disposição de ouvir, de ser informado, para discutir e resolver problemas
concretos é bastante evidente antes de ser em formados "oficialmente"...
As pessoas que trabalham nas ONGs Checas geralmente gostam de fazer o seu trabalho e são
reconhecidas por isso. A atitude dos funcionários nas ONGs mencionadas e sua abordagem são
suficientes para que possam ser chamados “devotos fiéis”. A situação atual da estagnação dos serviços
EA não é tanto uma expressão de indiferença da gestão e uma relutância em procurar financiamento,
mas sim depende da relutância da representação política para apoiar a tendência. A vontade de
cooperar e a quantidade de trabalho realizado por outros membros da rede EA recai sobre a actividade
do coordenador chave (ONG).
Os contactos informais e comunicação respeitosa são, num grupo mais restrito da rede EA,
uma questão de disciplina. Por causa do tamanho das cidades e regiões onde são prestados os serviços,
naturalmente, não é possível estar satisfeito com um número limitado de membros de EA e com a
comunicação com pessoas não familiarizadas com a EA. Por isso, têm sido sugerido que os centros
especializados EA também devem ser configurados em escolas e centros de aconselhamento da
universidade, que podem empregar os seus próprios especialistas no campo da saúde mental. Isso
permitiria um contacto mais intensivo, cooperação, compreensão e, por último mas não menos
importante, a aprendizagem mútua, e os alunos circulavam num ambiente seguro e familiar de uma
organização.
Actualmente, todas as organizações carecem da recolha contínua e análise de feedback,
avaliação do progresso do serviço e sua adaptação às novas condições. A situação é causada por níveis
mínimos de serviços EA, onde principalmente uma ou duas pessoas que trabalham a tempo parcial
numa ONG. No momento, não existem basicamente equipas nem rede em funcionamento.
Como apresentar o serviço e como divulgá-lo às pessoas, depende em grande parte da
instituição coordenadora: É difícil admitir alunos de outras instituições de ensino para o serviço, no
caso das universidades. No caso das ONGs, torna-se um obstáculo para persuadir escolas e psiquiatras
para promover o serviço suficientemente, porque a sua cooperação mútua só acrescenta ao seu
trabalho. Uma oferta de cooperação e assistência na implementação de novas tendências, e uma oferta
de serviços atraentes para os indivíduos que colaboraram, deve ser uma parte essencial das atividades
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de uma ONG, bem como criar uma boa reputação na consciência pública .

8.

Factores de Risco
Um elemento essencial da boa prática é a sustentabilidade da EA nas estruturas regulares da

saúde, sistema educacional e social na República Checa (independente de subvenções da UE). A
questão da Educação Apoiada é atualmente um assunto para os alunos "com deficiência", assistentes
sociais que pomovem EA e alguns trabalhadores pedagógicos esclarecidos ou pessoal de centros de
aconselhamento da universidade. O sucesso é construído sobre a vontade dos indivíduos (professores,
diretores, assistentes educacionais, psiquiatras...) a cooperar, tempo e capacidade para ajudar o aluno a
formar-se, e, em seguida, sobre as actividades, ofertas e possibilidades do coordenador.
Como já foi mencionado em muitos lugares no texto, a segurança financeira a longo prazo é o
fator de risco mais importante para o serviço de EA no país. Na República Checa, os fundos privados e
doações ainda não estão desenvolvidos o suficiente para garantir totalmente o fornecimento de algum
serviço social "marginal" tanto numa região ou numa cidade, muito menos em todo o país.
A próxima transformação da assistência psiquiátrica é outro tópico presente e também um fator de
risco para serviços EA. No ambiente de assistência psiquiátrica, a incerteza do que a transformação vai
trazer, e manobras políticas sobre possíveis maneiras de tomar uma posição no tempo, é evidente. Esta
situação contribui para a extensão da não incorporação do tema EA, incluindo questões financeiras.

9.

Futuro

É necessário colocar uma grande ênfase na prevenção no contexto Checo. A falta de
informação e a estigmatização predominante das pessoas com problemas de saúde mental na sociedade
são o principal alvo de mudanças não só na EA, mas em todos os outros serviços e profissionais que
trabalham com pessoas com doença mental. Professores e instituições educacionais em geral
(incluindo universidades) ainda não têm conhecimento suficiente, experiência ou capacidades em
como interagir com e ensinar alunos com doença mental ou problemas psiquiátricos. Eles não têm a
percepção de que faz sentido e é possível apoiar e educar essas pessoas através das instituições
normais. Devido à falta de informação, até mesmo os próprios alunos muitas vezes não têm idéia de
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onde o problema reside e a quem podem recorrer.
O esforço para uma abordagem multidisciplinar e colaboração ajuda a evitar "danos" causados
pela atitude insensível de médicos e profissionais de saúde (i.e. iatrogênica stigmata) e outras
situações, onde são dadas aos clientes ou suas famílias informações e instruções contraditórias por
parte de profissionais de várias disciplinas. De outro ponto de vista, este é um esforço para evitar
situações que aprofundam a confusão, desamparo, privação e isolamento.
No contexto Checo ainda é normal que a chamada rede de suporte de profissionais e
especialistas em cuidados de saúde mental está completamente separada - por exemplo, um psiquiatra
não se comunica com um psicopedagogo ou terapeuta social; um hospital psiquiátrico não lida com o
fato de que seu paciente é também um estudante. Confusão entre as famílias e clientes derivada de
conclusões contraditórias e recomendações das diversas instituições é bastante normal. A gestão de
casos no serviço social na República Checa está em carência. A EA precisa de ser um tema de âmbito
nacional ou, pelo menos em serviços sociais e integrado na estrutura da saúde, sistema educacional e
social do país.

3.5.5 Educação Apoiada na Universidade de Hanze em Groningen: o Curso Impuls
1.

Collaborating Organizations
O Centro Especializado em Educação Apoiada foi lançado oficialmente em Groningen, em

Novembro de 2010, na Universidade de Hanze em Groningen (Universidade de Ciências Aplicadas).
Este centro de especialização é uma parceria entre o Centro de Reabilitação, Investigação e Inovação
da Universidade Hanze de Groningen e Rehabilitatie 92 em Utrecht. O centro de especialização
também trabalha em estreita colaboração com as instituições de saúde mental, tais como Lentis, GGZ
Drenthe, Promens Care, Accare psiquiatria juvenil, assistência a jovens Elker e GGz Friesland, com
faculdades comunitárias, como o Colégio Alfa e o Menso Alting College, e com agências de
benefícios sociais como o UWV.
O centro de especialização desenvolve produtos e serviços para, e dá informações a,
estudantes, clientes, familiares, professores e assistentes sociais sobre estudar com uma doença mental.
Um dos produtos / serviços é o curso de orientação na carreira Impuls.
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2.

História do Programa

Em 1999, o curso de orientação profissional chamado Impuls foi desenvolvido na faculdade ROC
Zadkine em Roterdão, como parte do primeiro projeto de Educação Apooiada na Holanda. O curso
Impuls destina-se a ajudar as pessoas com doença mental a escolher e obter ensino regular
(profissional). O Centro de Especialização em Educação Apoiada modificou o curso Impulse de
Roterdão e em 2009 o primeiro curso Impuls começou em Groningen.

3.

Filosofia, Missão, Principios e Valores

Filosofia
O curso Impuls focaliza-se no apoio (em grupos) a jovens adultos com doença mental naescolha e
obtenção de educação (profissional) regular. O curso baseia-se na abordagem de Reabilitação
Individual. Esta abordagem é, por sua vez baseada na abordagem de reabilitação psiquiátrica do
Centro de Reabilitação Psiquiátrica da Universidade de Boston (Korevaar, 2005; Unger, 1998), e tem
o objetivo de ajudar as pessoas com doença mental a partir da perspectiva do cliente em assumir o seu
auto-escolhido papel do cidadão. Esse papel pode estar relacionado a uma das quatro áreas da vida:
viver, trabalhar, aprender e socializar.
O curso Impuls deriva da "Educação Apoiada", um programa que é desenvolvido pelo Centro
de Reabilitação Psiquiátrica da Universidade de Boston para a área de vida de aprendizagem.
Além disso, o conceito de "Recovery" está relacionado com a Educação Apoiada. O recovery pode ser
visto como um processo individual, em que uma pessoa aprende a viver com as consequências radicais
de doença mental e pode dar um novo significado à vida (Korevaar, 2005).
A Educação Apoiada demonstra que a participação no ensino regular pode contribuir para o
recovery (social) e como tal pode dar um impulso para o crescimento pessoal.
Missão
A missão do curso Impuls é:
"O apoio (em grupos) a jovens adultos com doenças mentais na escolha e obtenção de educação
regular."
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Principios Básicos da Educação Apoiada
•

Melhoria do resultado educacional para pessoas com doença mental

•

A esperança é um ingrediente essencial do processo de Educação Apoiada

•

Autodeterminação: foco nas escolhas realizadas pelos estudantes (ajuste seus próprios

objetivos educacionais) e aceitação da responsabilidade por seu processo educativo
•

Os estudantes estão ativamente envolvidos em todas as fases do seu processo de educação

apoiada, determinando os critérios para o sucesso e satisfação, bem como avaliam seu progresso para
cumprir suas metas
•

Parceria entre participante e profissional Educação Apoiada

•

Serviços adequados às preferências dos participantes

•

Acesso igual/ justo para todos

•

Desenvolvimento de competências dos participantes e de apoio ambiental

•

Ligação com serviços de saúde mental

•

Suporte enquanto for necessário

Valores
Os valores são os seguintes (Anthony et al., 2002):
•

Orientado para a pessoa

•

Funcionamento

•

Apoio

•

Especificidade ambiental

•

Envolvimento

•

Escolha

•

Orientação para os resultados

•

Esperança
Cada um destes valores é refletido em práticas de Educação Apoiada. O valor de orientação

para a pessoa realça a importância de personalizar a relação com os potenciais estudantes, vendo cada
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um como único. O valor de funcionamento é evidenciado na SEd pelas competências práticas
ensinadas para ajudar alguém a concluir um curso; ou para ensinar alguém a responder ao feedback
negativo, em vez de investigar a causa raiz da sua baixa auto-estima. O valor do apoio é semelhante:
prestação de assistência prática enquanto for necessário. A necessidade de uma chamada de telefone
na manhã no dia do exame pode diminuir ao longo do semestre, enquanto a necessidade de uma
conversa inspiradora pode ser contínua.
A especificidade ambiental lembra-nos que as pessoas diferem em seu nível de funcionamento
em diferentes contextos. A avaliação da Educação Apoiada devem focar-se nas competências
educacionais e apoio necessário no ambiente escolar, reconhecendo que a mesma pessoa que pode se
destacar numa aula de matemática pode ter dificuldade em viver de forma independente. Um exemplo
de uma situação é o estudante de doutoramento que recebia apoio da Educação Apoiada. Ele mal podia
ficar de fora do hospital por mais de duas semanas e, ainda assim, ao mesmo tempo estava
completando a sua dissertação de doutoramento em química na Universidade de Harvard.
O quinto valor, o envolvimento, é auto-explicativo, mas crucial; o estudante deve ser um
participante ativo que conduz o processo de reabilitação. Ela ou ele é o único a estabelecer metas,
avaliar o progresso em direção a esses objetivos, e, com a ajuda, assumir a responsabilidade pelas
muitas opções que se apresentam ao longo do processo de Educação Apoiada. De acordo com esta
filosofia, a SEd abraça o valor da escolha. Quando os alunos escolhem a sua própria escola / aulas /
curso, eles são muito mais propensos a se esforçar para ter sucesso. Livrar-se do papel de paciente para
assumir a responsabilidade por escolhas e tomada de decisão é aterrorizante. A mudança do papel de
"paciente" para "estudante" é bastante poderoso, cheio de medo do fracasso e, para muitos, o medo
igualmente terrível do sucesso. No entanto, é fundamental que a Educação Apoiada seja realizada com
os alunos e não pelos alunos (Anthony et al., 2002). Tal como em todas as intervenções de
reabilitação, os estudantes devem ser "participantes activos e corajosos na sua reabilitação” (Deegan,
1988, p. 12).
Orientação para o resultado é o sétimo valor defendido pela reabilitação psiquiátrica, e fala da
importância de avaliar não só as notas ou assiduidade do aluno, mas a sua satisfação com toda a
experiência. Finalmente, a crença no crescimento realça a importância da esperança no processo de
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voltar à escola.
A esperança tem sido reconhecida como um ingrediente essencial em processos de
reabilitação, psicoterapia e recovery (Anthony et al, 1990, 2002; Deegan, 1988). A educação em si
mesma cria esperança; usar o intelecto cria esperança; freqüentar aulas na universidade com outros
estudantes cria esperança; a adoção do papel do aluno cria esperança. Segue-se uma tabela que resume
os valores de reabilitação psiquiátrica com exemplos de um contexto educacional.

4.

Participantes
O Curso Impuls é acessível a pessoas com mais de 16 anos , que são (ex-) clientes de serviços

de saúde mental e querem apoio com a escolha e obtenção (de novo) de ensino regular (profissional) e
que ainda não sabem o que estudar e /ou duvidam das suas competências de estudo.

5.

Serviços/Actividades
Os jovens adultos (doravante denominados de "Participantes") frequentam o curso numa

organização educacional regular, juntamente com outros participantes com doença mental. O currículo
é fixo e todos os participantes do grupo recebem o mesmo ensino. Durante o curso, os participantes
utilizam as instalações disponíveis da organização educacional. Após o curso Impulse, os participantes
podem ir para um curso da sua escolha e recebem o apoio necessário.
O objetivo do curso de orientação profissional é ajudar os participantes a escolher e obter uma
educação (profissional). O curso também ajuda com a orientação e o uso de recursos de ensino e com
ganhar experiência educacional e ritmo.
O curso ocorre numa organização regular de ensino, de janeiro até abril. Durante esse período,
há 12 dias ensino (uma por semana) que duram 5,5 horas.
O curso de orientação profissional inclui as fases de escolha e obtenção, precedida por uma fase de
recrutamento e seleção:
A. Recrutamento de selecção:
- recrutameno
B. Definir um objectivo educacional
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- descrição de oportunidades educacionais
- identificação de critérios pessoais
- escolha de um ojectivo educacional
C. Obtenção e preparação para um curso da sua escolha
- organização da inscrição
- mapear e treinar competências essenciais
- mapear e organizar os recursos essenciais

Ad. A: Recrutamento e Selecção
De modo a recrutar os participantes para o curso de orientação profissional, foram realizadas
brochuras informativas para possíveis participantes e para serviços que poderiam referenciar. Estes
folhetos informativos são enviados para, por exemplo, instituições de saúde mental, agências de
benefícios sociais, agências de emprego, associações empresariais e agências de reintegração.
O curso de orientação profissional é destinado a jovens adultos com mais de 16 anos, que
recebem tratamento, ou receberam tratamento por causa de problemas psiquiátricos e que estão
interessados em regressar à escola num futuro próximo. Estes jovens adultos não sabem (exatamente)
o que querem e quais são as oportunidades educacionais; eles têm dificuldades em fazer escolhas nesta
área; ou duvidam das suas competências de estudo. Por estas razões, eles precisam de apoio na forma
de um curso de orientação profissional.
Estes jovens adultos pode ser direcionados para o curso Impuls por uma instituição de saúde
mental, mas eles precisam registrar-se pessoalmente. Quando as instituições registam estes jovens
adultos, elas solicitam ao jovem adulto par o fazer também. Um princípio básico da Educação Apoiada
é que as pessoas com doença mental trabalham as suas próprias necessidades e objetivos e não os dos
outros (assistentes sociais por exemplo, funcionários de benficios sociais e familiares).

Ad. B: Definir um objectivo educacional
Durante a primeira parte do curso, é composta uma lista com os cursos em que o participante
está interessado. Livros e folhetos que os professores têm recolhido podem ser usados com esta
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atividade. Outras informações são recolhidas nos dias de portas abertas de faculdades e universidades.
Após uma lista com possíveis opções tem sido feita, uma segunda lista é composta contendo os
critérios pessoais que o participante considera importantes para a escolha de um curso: por exemplo,
se uma educação está diretamente focada no trabalho ou não. Posteriormente, essas duas listas são
colocadas lado a lado e o curso que mais preenche os critérios pessoais do participante é escolhido.
Em seguida, um objetivo educacional pode ser definido quando o participante quer ir para um
determinado curso numa escola particular. Um exemplo de tal objetivo é: "Em setembro de 2015 eu
quero começar no Colégio Alfa em Groningen".

Ad. C. Obtenção de preparação para um curso da sua escolha
Após a definição do objectivo educacional, é elaborado um plano no qual está escrito o que
deve ser feito de modo a ser capaz de começar o curso. Tem que se inscrever numa determinada escola
ou universidade e, por vezes, é preciso obter apoio financeiro. Quando se é elegível para apoio
financeiro, tem de se candidatar a uma bolsa de estudo.
Na segunda parte do curso, são trabalhados outros dois aspectos que precisam de ser
considerados antes de se começar com um curso. Estes são as competências e o apoio. Durante o
curso, explora-se quais as competências essenciais para iniciar e manter um estudo. Estas não incluem
as competências que são ensinadas durante o curso, mas sim as que não são ensinadas. Essas
competências podem variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, um participante tem dificuldades em
planear o seu trabalho de casa e outra acha difícil fazer uma apresentação na frente de seus colegas de
turma. No entanto, poderia também ser uma competência que não está diretamente ligada ao sucesso
na escola: por exemplo, conversando com um colega da turma na cantina ou levantar-se a horas de
manhã. As competências relevantes podem ser treinadas.
No que se refere ao apoio é seguido mais ou menos o mesmo procedimento. Explora-se que
tipo de apoio é esssencial de modo a estudar com sucesso e é garantido que este tipo de apoio é
realmente disponibilizado. Este apoio pode ser dado por uma pessoa, mas também podem ser coisas,
atividades e locais. Por exemplo, pode-se pensar numa pessoa que ajuda com os trabalhos de casa ou
com a bicicleta para chegar à escola, um exercício de relaxamento ou um espaço onde se pode ir e
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relaxar um pouco. Embora as competências e apoio necessários são diferentes para todos os
participantes, estes são debatidos no grupo. Consequentemente, os alunos podem ajudar-se uns aos
outros e praticar juntos. Para resumir, durante o curso de orientação profissional os participantes
trabalham em quatro coisas:
- escolher um curso,
- organizar as coisas para poderem iniciar o curso (inscrição, finanças, etc,)
- listar etreinar as competências essenciais
- listar e organizar o apoio essencial
Portfolio
O participante recolhe toda a matéria do curso e todos os seus trabalhos num portfolio. Um
portfolio é um mapa no qual o participante descreve no que ele está trabalhando e em que fase de
desenvolvimento ele está a passar. O portfolio pode ser levado para a admissão / entrevista para o
novo curso. Muitas vezes, o responsável pela admissão num curso aprecia isto, uma vez que um
portfólio transmite os desejos, qualidades e pontos de aprendizagem do participante.
Trabalho de casa
Após cada dia de curso, os participantes têm que fazer trabalho de casa. Dessa forma, eles
podem tirar ainda mais proveito do curso e também praticar competências de estudo importantes.
Em 12 semanas todos os itens acima são abordados nos seguintes tópicos:
1. - a identificação de interesses pessoais e possibilidades
2. - pesquisa de ambientes educacionais
3. - a definição de uma meta educacional
4. - lista das próprias (principais) qualidades
5. - aprender informações sobre estilos de aprendizagem e de trabalho em grupo
6. - aprender competências (estudo) pessoais
7. - aprender competências de comunicação
8. - definir e praticar objetivos de aprendizagem pessoais
9. - organizar o apoio necessário com a obtenção e
10. - manter o estudo da sua escolha
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Caso 1
Karen é uma mulher de 27 anos de idade. Ela foi diagnosticada com PHAD quando tinha 19 anos,
acabando por desistir do seu curso de Serviço Social numa universidade de ciências aplicadas. Ela
entrou em depressão profunda e teve tratamento diário durante dois anos. A medicação ajudou-a muito
e continua a tomá-la. Há três anos atrás, Karen começou a trabalhar como voluntária num centro de
atividade de dia para pessoas com doenças mentais. O seu profissional de saúde mental direccionou-a
para o curso de orientação de carreira “ImpulSE” na Universidade de Groningen Hanze. Karen pediu
uma brochura de informação e de admissão e foi chamada para uma entrevista. Ela foi aceite e
começou o curso. No início do curso estava muito impaciente e irritou-se com o ritmo lento a que o
curso avançava. Ao discutir estes problemas com um de seus professores e ao fazer os exercícios, ela
descobriu que ela tinha dificuldades com a organização de seus pensamentos. É por este motivo que
muitas vezes ela avança muito rápido. Com o curso, ela aprendeu a pensar sobre os seus desejos para o
futuro de uma forma muito detalhada e concreta.
Sobre o curso, ela disse: "dado que você é forçado a explorar as possibilidades educacionais, você tem
uma visão clara dos diferentes cursos e onde se administram. Comparando as várias opções fica claro
qual o curso que mais se adapta às suas próprias preferências e possibilidades." Ela também disse que
através do curso, viu reforçadas a auto-confiança e auto-estima. Eventualmente, ela escolheu regressar
ao seu curso de Serviço Social, mas a tempo parcial. Ela já começou a estudar novamente.
Supervisão dentro do curso
Os participantes do curso não estão lá como um paciente / cliente, mas como um estudante.
Dentro dessa estrutura, pode-se trabalhar com as questões, necessidades e preferências de formação
dos participantes. A estrutura do programa permite controlo e compreensão destes fatores. A afluência
de alunos é, no que respeita à experiência educacional e antecedentes, muito diversificada. Isso exige
uma atitude muito flexível por parte do professor (e dos participantes) para com o conteúdo e o ritmo
do programa. É importante que a estrutura subjacente do programa - explorar, escolher, obter e
manter- continue presente!

Os participantes têm, muitas vezes, a seguinte expectativa: "Eu vou ouvir que curso de
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adequa a mim." Por isso, é importante desde o início do curso, mas também durante o mesmo
mencionar brevemente que os participantes têm de mudar de atitude, a fim de obter um
resultado positivo. O curso é dado por um professor permanente, que monitoriza o obiectivo
principal do programa: contribuir para a escolha e obtenção de um curso. O professor deve ser
um “expert” na Abordagem Reabilitação Individual e especializado em Educação Apoiada.
Ele recebe a ajuda de um co-professor que é especialista pela experiência e que foi um
participante do curso “ImpulSE”. O co-professor ensina várias partes do curso, supervisiona o
processo de grupo e auxilia com atividades em subgrupos. Ele também ensina alguns temas,
tais como gestão de tempo, lidar com o stress e processos de grupo. A maioria das atividades
ocorre com participação de todo o grupo. Os participantes recebem uma introdução a um
determinado tema e têm de elaborar este tema individualmente ou em um subgrupo através de
uma tarefa. Posteriormente, a tarefa é discutida com todo o grupo. Os professores estão
disponíveis para apoiar os participantes individuais com as tarefas.
No início do curso, um tutor / professor é atribuído a cada participante. Durante as sessões de
coaching individual, os participantes podem discutir as dificuldades durante o curso, mas também as
conquistas e avanços. Muitas vezes sao discutidos temas como expectativas atuais sobre um curso,
auto-estima, o apoio que recebe ou se a supervisão está em consonância com necessidades pessoais.
Adicionalmente, podem ser discutidos outros temas pessoais: por exemplo, como adaptar uma situação
difícil em casa ao seu novo estudo ou como lidar com a mudança de deixar de ser um cliente para ser
um estudante. O treino individual ocorre frequentemente durante os intervalos ou no final do dia.

Caso 2
Peter é um jovem de 26 anos de idade. Durante o ensino secundário superior ele teve o seu primeiro
episódio psicótico. Várias vezes ele foi hospitalizado por vários meses. Ele foi diagnosticado com
esquizofrenia. Depois do seu último internamento, ele permaneceu em tratamento diário durante dois
anos. Ele vive com seus pais e irmã. Ele terminou o ensino secundário superior, mas depois de sua
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formatura, não voltou a estudar. O gestor do seu caso falou-lhe sobre o curso ImpulSE. Matriculou-se,
foi aceite e terminou o curso. Quando terimou o curso, Peter disse que este o ajudou a conhecer
melhor as suas preferências e possibilidades. Ele acha que sua escolha de curso é a certa: um curso de
três anos a tempo inteiro em tecnologias da informação. Ele está feliz com o curso Impuls: "Sem
Impuls eu acho que não teria começado com um novo curso." Além do apoio que ele recebe dentro do
projeto, ele recebe um grande apoio de seus pais, amigos de tratamento e de um colega do curso
ImpulSE.

6.

Avaliação (Experiências e Resultados)
Depois de conlcuido cada curso, este é avaliado utilizando um formulário de avaliação e uma

entrevista em grupo. As avaliações dos quatro primeiros cursos ImpulSE (41 participantes) mostram a
seguinte imagem:

Participantes (n = 41)
•

23 homens; 18 mulheres

•

Idades entre 17 e 37 anos

•

Condições de vida: vive sozinho, vive junto, vive com a família, vida assistida, vive num um

departamento de crise de uma clínica ou num ambiente terapêutico
•

Pré- educação : variam de escola secundária a universidade (2 anos)

•

Grande diversidade de diagnósticos

•

Contato com cuidados de saúde mental: 1-16 anos

•

70% usam medicação psicotrópica
Dos 41 participantes, 27 completaram com sucesso o curso (= 61%). Um total de 22 destes 27

participantes formularam um objectivo (21 estabeleceram uma meta educacional; um participante
decidiu arranjar um emprego) . Cinco participantes ainda não fizeram uma escolha.

Dezenove dos 21 anos que estabeleceram uma meta educacional começaram com um curso
regular. A saída para curso regulares é muito diversa e determinada individualmente, apesar
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do facto de que o curso está a ser entregue num grupo. Não há indicações de que a escolha é
(co-) determinada pelo grupo ou por outros membros do grupo. Os estudos que os
participantes escolheram são:
•

ensino secundário superior (HAVO; 2x)

A nível colégio da comunidade:
•

Esteticista

•

Treino para se tornar um auxiliar de enfermagem

•

Treino para se tornar um cozinheiro

•

Trabalho pedagógico social

Ao nível da universidade de ciências aplicadas:
•

Assistente Laboratório Médico (2x)

•

Psicoterapia

•

Gestão de Recursos Humanos

•

Psicologia aplicada

•

Direito

•

Gestão de Negócios

•

Trabalho social

•

Imagens médicas e técnicas terapêuticas de rádio

•

Gestão animal

•

Escola de Gestão Hoteleira

Razões para desistir:
Os 14 participantes que deixaram o curso Impuls prematuramente mencionaram as seguintes razões:
•

Um participante iniciou uma trajetória de reabilitação individual e, posteriormente, foi para a

faculdade REA (uma escola para jovens com doença mental)
•

Um participante irá em breve começar com uma trajetória individual de reabilitação

•

Um participante começou uma educação durante o curso (ao ar livre)
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•

Um participante escolheu um curso particular durante o ImpulSE e deixou o campo mais cedo

(após a oitava reunião)
•

Um participante não foi capaz de seguir o curso completamente por causa de problemas

físicos e psiquiátricos (ele ligava e desligava do presente, e não escolheu um curso )
•

Nove estudantes pararam sem fazer uma escolha (três após a primeira reunião e os outros seis

após quatro a seis reuniões)

7.

Factores de sucesso
Com base nas opiniões expressas nas entrevistas, foram formulados dez factores

determinantes essenciais para programas de Educação Apoiada bem sucedidos. Oito determinam o
sucesso e dois determinam o risco.

Determinantes do sucesso
A. A tecnologia de reabilitação psiquiátrica como o elo de ligação
As cinco práticas mostram que é possível ter organizações com missões muito diferentes,
culturas e funcionários a colaborarem numa iniciativa comum de Educação Apoiada. Em grande parte
isto pode ser atribuído às propriedades unificadores da reabilitação psiquiátrica. Nesta abordagem, o
foco recai na realização dos objetivos educacionais dos estudantes com doença mental. O apoio é
destinado a que o estudante funcione bem no seu papel estudante. Esta missão cria uma ponte entre a
saúde mental e a educação.

B. Juntar a especialização em saúde mental e educação
Em quatro das cinco iniciativas conjuntas em saúde mental e educação, os profissionais de
saúde mental partilham os seus conhecimentos de reabilitação e abordagem da doença mental e seus
colegas de educação partilham a sua experiência pedagógica. Isso resulta em inspiração mútua e
aumenta o compromisso.

C. Educar os profissionais
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De forma a trabalhar juntos de modo eficiente é necessário um quadro compartilhado de
referência para os profissionais das áreas de educação e saúde mental, neste caso, a tecnologia de
reabilitação psiquiátrica. Normalmente, os profissionais de saúde mental foram educados em
reabilitação psiquiátrica, mas os profissionais da educação não necessariamente. Então, considerou-se
importante que estes últimos tivessem formação no campo da reabilitação psiquiátrica para facilitar a
colaboração.
É oferecida à equipa de Educação Apoiada um manual detalhado com o quadro de referência
compartilhado. A este respeito, as experiências de uma abordagem de um grupo de reabilitação
psiquiátrica chamado IPRT (Tratamento Intensivo de Reabilitação Psiquiátrica) no estado de Nova
York pode ser útil (Bucciferro et al, 1991a, 1991b; Grossman & Owens, 1994).

D. Compromisso dos profissionais e da direcção
Em todas as boas práticas o empenho dos profissionais é mencionado como determinante do
sucesso. Este compromisso deve ser salvaguardado pela direcção. Esse não foi o caso com todas as
iniciativas. Quando o compromisso da direcção é insuficiente uma iniciativa pode ficar presa ao nível
do projeto por causa da falta de financiamento e muito pouco esforço para adquiri-lo.

E. Linhas curtas de comunicação e contatos e informais
Linhas curtas de comunicação e contactos informais trazem flexibilidade para um projeto de
Educação Apoiada e facilitam a colaboração. Embora ajude quando antes da implementação a equipe
da saúde mental e de educação tenham vindo a trabalhar em conjunto, isso não constitui um prérequisito.
Linhas curtas de comunicação e contactos informais podem ser alcançados mais facilmente quando um
projeto está situado num pequeno departamento de uma faculdade comunitária. Não somente os
profissionais podem beneficiar desta pequena escala, mas os participantes também podem apreciar um
edificio seguro e pequeno.

F. Aprendizagem da organização
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Para o sucesso a longo prazo, é importante que uma organização seja capaz de aprender com a
sua experiência. De acordo com o modelo INK de qualidade dos cuidados, a capacidade de
aprendizagem é uma característica importante de uma organização (Van de Lindt et al., 2002). Obter a
o input dos participantes aquando da criação de uma iniciativa de Educação Apoiada enquadra-se nos
valores da reabilitação psiquiátrica. Em quatro destas cinco práticas este tipo de input estava em falta
(foi apenas evidente em Apeldoorn / Deventer em relações públicas). No entanto, cursos, reuniões de
grupo e apoio individual foram completamente avaliados e adaptados quando necessário. Neste
aspecto, pode-se dizer que as práticas tinham capacidade de aprendizagem.

G. Política de admissão
Nas cinco práticas a admissão foi limitada. A maioria dos participantes foi encaminhada por
profissionais de saúde mental. Referências por parte da escola foram en menor número (exceto em
Roterdão). O projeto não foi capaz de atrair os estudantes que podiam estar interessados. Em
determinado grau tal pode ser explicado pelo fato de que os estudantes com doença mental não serem
facilmente identificáveis. Uma publicidade mais ampla poderia levar a uma maior participação.

H. Personalização
Os participantes consideram um projeto de Educação Apoiada bem sucedido quando ele
atende às suas necessidades individuais, ou em outras palavras, quando é personalizado. O apoio em
sala de aula ou grupo podem ser úteis para moldar os pontos de vista, aumentar o reconhecimento
mútuo e permitir colocar os problemas dos participantes em perspectiva. De todos os elementos da
Educação Apoiada, o aconselhamento individual é o mais valorizado pelos participantes. Por essa
razão, diversas práticas decidiram oferecer aconselhamento individual durante as atividades em sala de
aula ou em grupo, tais como escolher e obter um ambiente para a educação. Os participantes
consideram um grande inconveniente não haver aconselhamento individual disponível.

8.

Factores de Risco

A.

Financiamento
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Todas as cinco boas práticas têm problemas com o financiamento. Nenhuma conseguiu obter
segurança financeira a longo prazo. Elas dependem de subsídios temporários para participantes
individuais e de pagamentos pelos participantes. A fonte mais estável de rendimento é o seguro
nacional de saúde. O pagamento só é feito, no entanto, quando um participante é oficialmente
diagnosticado com doença mental. Os alunos com problemas mentais moderados são muitas vezes
relutantes em serem diagnosticados devido ao estigma associado. O aspecto financeiro torna a
Educação Apoiada menos acessível para os alunos com doença mental moderada. Uma fonte evidente
de financiamento para apoio na escola na escolha e obtenção de um curso seria o orçamento nacional
de educação regular. Contudo, por motivos de organização não funciona desta forma. Além do seguro
de saúde nacional e do orçamento da educação nacional, poderiam ser utilizados meios locais.
Infelizmente, tal é complicado por falta de transparência. Orientações financeiras claras e actualizadas
seriam úteis.

B.

Calendário de cursos
Os cursos nas faculdades comunitárias começam no início do calendário acadêmico. Os

graduados de um curso introdutório de Educação Apoiada decepcionam-se quando têm que esperar
pelo começo dos cursos eleitos. A maioria das faculdades não oferece a possibilidade de do aluno
iniciar o curso no momento da sua preferência. Nesse sentido, é importante garantir que um curso
introdutório Educação Apoiada não termina muito antes do início efectivo dos cursos que os
participantes vão seguir.
A Educação Apoiado oferece aconselhamento em reabilitação psiquiátrica que é aplicada no
domínio da vida educação. Quando os alunos se formam o processo termina. Nesse momento, na
maioria dos casos, começa a procura de um trabalho. Sem apoio contínuo, essa fase pode ser muito
difícil para os graduados com doenca mental grave. É notável que nenhuma das boas práticas tenha
ligado a Educação Apoiada ao domínio laboral. Um próximo passo lógico, portanto, seria estender o
modelo de Educação Apoiada a uma fase em que os graduados são apoiados em encontrar trabalho.
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9.

Futuro
O apoio a jovens adultos com doença mental tem-se tornado um tema cada vez mais relevante

na Holanda, e associado a tal, também a Educação Apoiada como uma intervenção. Tal pode ser
constatado com base num relatório muito recente do Conselho de Saúde sobre a " Participação de
jovens com doença mental" (Gezondheidsraad, juli 2014). O Conselho de Saúde recomenda investir
no desenvolvimento e na utilização da Educação Apoiada na educação. A base de conhecimento deste
método de reabilitação, que se baseia na abordagem individual Reabilitação, ainda é relativamente
pequeno, mas dada a grade incapacidade dos profissionais de educação para prestar apoio educativo
adequado a jovens adultos com doença mental, o Conselho considera a recomendação para posterior
desenvolvimento justificada. O governo deve estimular esta prática via testes piloto, acompanhados
por uma investigação da eficácia (Gezondheidsraad, 2014, pp. 64-65).

3.6

Plano de Comunicação

Orientações para networking e comunicação sobre Educação Apoiada
Para a difusão continuada da Educação Apoiada, é não só importante que os participantes do
projeto ImpulSE explorem as idéias apresentadas aquí, como que a Educação Apoiada conte com
apoio suficiente dentro e fora da sua própria organização. Isto não se aplica apenas aos profissionais e
administradores, mas também para alunos / clientes, a rede social, voluntários e outras organizações
relevantes.
É importante que todos esses grupos funcionam em boa colaboração com Educação Apoiada e
implementa-la e assegurá-la dentro de uma organização. Para informar os stakeholders sobre
Educação Apoiada, é necessária comunicação activa sobre o tema, dado que o que é desconhecido não
pode ser apreciado.
A matriz de comunicação é uma ferramenta para abordar a comunicação de forma sistemática.
Tal matriz indica:
•

Quais os grupo-alvo /stakeholders relevantes para a Educação Apoiada.

•

Quão importantes são os grupo-alvo /stakeholders.

•

Qual é seu conhecimento actual, atitude e comportamento face a Educação Apoiada.
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•

O que precisa ser mudado.

•

Como isso pode ser conseguido.

Para completar uma matriz de comunicação, faça o seguinte.
1. Enumere todos os grupos-alvo / atores (stakeholders) que são importantes para a Educação
Apoiada. Pense em grupos-alvo internos, bem como grupos-alvo externos.

2a. Selecione as seis s grupos-alvo / atores (stakeholders) mais importantes e descreva o
quadro de referência desses grupos.

2b. Tente, tanto quanto possível, para estimar o conhecimento actual (k), a atitude (a) e o
comportamento (b) de um grupo-alvo no que respeita a Educação Apoiada. Faça uma distinção entre
eles.

CONHECIMENTO
k=-

grupo-alvo não tem conhecimento de Educação Apoiada

k = -/+

grupo-alvo tem conhecimento geral

k=+

grupo-alvo tem conhecimento detalhado

ATITUDE
a=-

grupo-alvo tem uma atitude negativa face a Educação Apoiada

a = -/+

grupo-alvo tem uma atitude neutra

a=+

grupo alvo tem uma atitude positiva

COMPORTAMENTO
b=-

grupo-alvo tenta impedir a Educação Apoiada

b = -/+

grupo-alvo comporta-se de uma forma neutra no que respeito à Educação

Apoiada
b=+

grupo-alvo está ativamente envolvido com Educação Apoiada
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1. Agora estime, da mesma maneira que antes, o conhecimento (k), atitude (a) e comportamento
(b) que você deseja atnigir num grupo-alvo no que diz respeito à Educação Apoiada. Este é
um "objectivo" da matriz de comunicação.

4. Faça uma lista dos tópicos que os diferentes grupos-alvo:
* Deveriam ter mais conhecimento sobre
* Devem ter uma (mais) atitude positiva em relação
* Devem ser activamente envolvidos com.

Por exemplo, você poderia pensar sobre os seguintes tópicos.
a. Porque a Educação Apoiada?
b . Qual é o objetivo da Educação Apoiada?
c . Quem está envolvido com os (nossos) Serviços de Eucação Apoiada?
d . Como funciona a Educação Apoiada?
e. Como podemos estabelecer Educação Apoiada?
f . Qual é o resultado da Educação Apoiada?
g . ….e por aí adiante.

5. Faça isso separadamente para cada grupo-alvo.

6. Indique na matriz para cada grupo-alvo que recursos pode usar para atingir os objetivos de
comunicação.

Por exemplo:
•

Meios escritos

•

Meios orais

•

Meios audio-visuais

(Veja anexos.)
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7. Para a implementação das actividades de comunicação sobre Educação Apoiada, também é
importante determinar a freqüência, tempo e lugar:
•

Quando?

•

Com que frequência?

•

Onde?

8. Quem é o remetente da mensagem?
•

Gestor

•

Profissional

9. Quais as opções de feedback estão disponíveis para o receptor (es) da mensagem?
Com esta abordagem sistemática pode manter sua comunicação sob controlo.
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Inventário grupo-alvo (nacionais e internacionais)
Número

Grupo-alvo /Stakeholder
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
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Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
Organização:
Pessoa de contato:
E-email:
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Quadro de referência dos mais importantes grupos-alvo nacionais e internacionais
Grupo-alvo

Descrição do quadro de referência + conhecimento atual, atitude e
comportamento

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

Matriz de Comunicação

Os meios certos, no momento certo para o grupo-alvo certo

Grupo-alvo

Objetivo
(conhecimentos,
atitude e
comportamento
necessários)
Mensagem
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Meios de
comunicação
Frequência
+
Tempo (quando)
+
Onde

Remetente

Opções
Feedback
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A finalidade e utilização de meios orais

Meios

Informação

Os meios certos para cada grupo-alvo

Mudança de atitude

Mudança de
comportamento

Reunião de trabalho

X

Apresentação

X

X

Reunião grande

X

X

X

Consultation hour

X

X

Contato pessoal

X

X

Reunião

X

X

Helpdesk

X

X

Roadshow

X

Curso /treino
Conversa cafeteria
Workshop

X
X
X
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A finalidade e utilização de meios escritos

Meios

Informação

Os meios certos para cada grupo-alvo

Mudança de atitude

Mudança de
comportamento

Memo

X

X

Bulletin/newsletter

X

X

Letter

X

X

Staff journal

X

X

Brochure

X

X

Newspaper

X

Report

X

Manual

X

Notes

X

E-mails

X
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A finalidade e utilização de meios áudio-visuais

Os meios certos para cada grupo-

alvo

Meios

Informação

Mudança de atitude

Mudança de
comportamento

Telephone consultation

X

DVD

X

X

Film

X

X

TV news

X

X

Facebook

X

X

Twitter

X

X

LinkedIn group

X

X

Intranet

X

X

X

3.7 Folhetos Informativos
Os folhetos informativos fornecem informação sobre Educação Apoiada relevante para os
vários intervenientes concretos. Os folhetos dão respostas à pergunta: porque deveria eu, enquanto
estudante, utilizador, familiar, professor/pessoal educativo, decisor politico, técnico de saúde mental,
estar interessado/a sobre Educação Apoiada?
Estão disponíveis os seguintes folhetos:
3.7.1 Informação para estudantes
3.7.2 Informação para utilizadores
3.7.3 Informação para familiares
3.7.4 Informação para professores/pessoal docente
3.7.5 Informação para gestores das políticas/ das universidades
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3.7.6 Informação para os técnicos de saúde mental
3.7.7 Informação para gestores de organizações de saúde mental
3.7.1 Informação para estudantes

O que é Educação Apoiada?
Educação Apoiada é a prestação de suporte prático individualizado e instruções para as
pessoas com experiência de doença mental alcançarem os seus objectivos educacionais.
Quais são os princípios da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada baseia-se nos seguintes princípios:
•

Melhoria dos resultados educacionais para as pessoas com experiência de doença mental

•

A esperança é um ingrediente essencial do processo de educação apoiada

•

Auto-determinação: foco na escolhas dos estudantes (estabelecendo os próprios objectivos
educacionais) e aceitando responsabilidade pelo próprio processo educacional

•

Os estudantes são envolvidos ativamente em todas as fases do seu processo de Educação
Apoiada, estabelecendo os critérios para o sucesso e satisfação, bem como avaliando o seu
progresso em direcção aos seus objectivos

•

Parceria entre o estudante e o técnico de Educação Apoiada

•

Os serviços adequam-se às preferências do participante/estudante

•

Igualdade/acesso justo para todos/as

•

Desenvolvimento da capacidade do estudante e do suporte ambiental

•

Fazer a ponte com os serviços de saúde mental

•

Suporte continuado enquanto for necessário

Quais são as componentes fundamentais da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada é baseada no modelo “escolher-obter-manter” do Centro de Reabilitação
Psiquiátrica de Boston University.
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.

Escolher: selecionar um curso educacional ou de formação compatível com os valores do

participante e suas competências, aptidões, interesses de carreira, finanças e objectivos de
aprendizagem.
•

Obter: garantir a inscrição num curso da preferência do estudante

•

Manter: apoiar o envolvimento e assegurar um nível de sucesso aceitável e de satisfação até à

conclusão, através de desenvolvimento das competências e dos suportes.

O que pode você próprio fazer para se manter na universidade?
Alcançar uma perspectiva global de todos os recursos relevantes que são mobilizados para as
suas necessidades, tanto os que são dirigidos às necessidades especiais como os que estão concebidos
para apoiar todos os estudantes no contexto educacional. È também aconselhável avaliar até quer
ponto pretende revelar a sua situação relacionada com a doença junto de pessoas-chave da instituição.
Isto pode permitir suportes mais individualizados, tanto em termos sociais como no que se refere a
realizar exames e participação em sessões formativas mandatórias.

Recursos: Quem e o que proporcionará suporte no seu processo educacional?
Antes de demais, verifique se a sua instituição educativa ou outra organização parceira,
proporciona um programa de Educação Apoiada. Mais, as instituições de ensino superior têm o dever
de ajudar os alunos com necessidades especiais a elevarem os seus próprios objectivos educacionais.
O aconselhamento aos estudantes existe na maioria dos serviços universitários onde pode
encontrar profissionais com conhecimento sobre serviços para estudantes em geral podendo incluir-se
nesses critérios para receber apoio enquanto uma pessoa estudante. É também aconselhável falar com
os seus professores e tutores se considerou a possibilidade de revelar sobre a sua experiência da
doença mental. Amigos e familiares, técnicos de saúde mental e pessoal de saúde podem funcionar
positivamente enquanto equipa para o ajudar no seu curso académico superior.
Muitas localidades urbanas dispõem de organizações lideradas por pessoas com experiência de
doença mental as quais dispõem de um leque de recursos de apoio e, muitos estudantes encontram ai
validação num contexto onde outros pares enfrentam desafios semelhantes.
205

Apoio financeiro, habitacional e a colaboração com técnicos de saúde mental são centrais para
atingir a estabilidade necessária para alcançar um grau académico. Diversas comunidades locais
oferecem serviços para pessoas com experiência de doença mental e, pode encontrar ai tanto pares
competentes como profissionais que podem funcionais como apoios.

Para mais informação:
Pode encontrar informação sobre Educação Apoiada em www.supportededucation.eu

3.7.2

Informação para utilizadores de serviços de saúde mental

O que é Educação Apoiada?
Educação Apoiada é a prestação de suporte prático individualizado e instruções para as
pessoas com experiência de doença mental alcançarem os seus objectivos educacionais.
Quais são os princípios da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada baseia-se nos seguintes princípios:
•

Melhoria dos resultados educacionais para as pessoas com experiência de doença mental

•

A esperança é um ingrediente essencial do processo de educação apoiada

•

Auto-determinação: foco na escolhas dos estudantes (estabelecendo os próprios objectivos
educacionais) e aceitando responsabilidade pelo próprio processo educacional

•

Os estudantes são envolvidos ativamente em todas as fases do seu processo de Educação
Apoiada, estabelecendo os critérios para o sucesso e satisfação, bem como avaliando o seu
progresso em direcção aos seus objectivos

•

Parceria entre o estudante e o técnico de Educação Apoiada

•

Os serviços adequam-se às preferências do participante/estudante

•

Igualdade/acesso justo para todos/as

•

Desenvolvimento da capacidade do estudante e do suporte ambiental

•

Fazer a ponte com os serviços de saúde mental
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•

Suporte continuado enquanto for necessário

Quais são as componentes fundamentais da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada é baseada no modelo “escolher-obter-manter” do Centro de Reabilitação
Psiquiátrica de Boston University.
.

Escolher: selecionar um curso educacional ou de formação compatível com os valores do

participante e suas competências, aptidões, interesses de carreira, finanças e objectivos de
aprendizagem.
•

Obter: garantir a inscrição num curso da preferência do estudante

•

Manter: apoiar o envolvimento e assegurar um nível de sucesso aceitável e de satisfação até à

conclusão, através de desenvolvimento das competências e dos suportes.

O que pode fazer você próprio para escolher, obter e manter um processo educacional da sua
preferência?
•

Assuma o controlo da sua vida: as pessoas que obtêm mais sucesso no regresso à escola são os

que tomam as suas próprias decisões, estabelecem o seu próprio caminho e assumem controlo pessoal.
Realize um plano que seja realmente seu!
•

Faça as suas próprias escolhas: um grau académico levará três a cinco anos para concluir,

então é importante que faça uma escolha de estudos que o mantenha motivado(a).
•

Lembre-se que pode sempre pedir ajuda: família, amigos e pares podem apoiá-lo quando

considerar que vai necessitar deles.
•

Partilhar sobre as suas questões saúde mental pode ter benefícios e riscos potenciais: analise

este assunto com a sua rede de suporte.
•

Faça mudanças saudáveis no seu estilo de vida: tire prazer de praticar desporto, hobbies ou

outras actividades extra-curriculares que lhe agradem pois o seu bem-estar melhorará a sua
performance escolar.
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Quem dará suporte ao longo do seu processo educacional?
•

Familiares

•

Colegas de curso

•

Professores/tutores

•

Amigos

•

Pessoal educativo

•

Conselheiro educacional

Que (recursos) lhe darão suporte ao longo do seu processo educacional?
•

Programas de Educação Apoiada

•

Grupos de Suporte de Pares

•

Serviços de Saúde Mental

•

Associação de Estudantes

•

Organizações de suporte

•

Finanças (bolsas, patrocínios, empréstimos para estudantes, …)

•

Grupos de ajuda-mútua

•

Organizações de utilizadores

Mais informação
Informação sobre Educação Apoiada em www.supportededucation.eu

3.7.3

Informação para Familiares

O que é Educação Apoiada?
Educação Apoiada é a prestação de suporte prático individualizado e instruções para as
pessoas com experiência de doença mental alcançarem os seus objectivos educacionais.
Quais são os princípios da Educação Apoiada?
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A Educação Apoiada baseia-se nos seguintes princípios:
•

Melhoria dos resultados educacionais para as pessoas com experiência de doença mental

•

A esperança é um ingrediente essencial do processo de educação apoiada

•

Auto-determinação: foco na escolhas dos estudantes (estabelecendo os próprios objectivos
educacionais) e aceitando responsabilidade pelo próprio processo educacional

•

Os estudantes são envolvidos ativamente em todas as fases do seu processo de Educação
Apoiada, estabelecendo os critérios para o sucesso e satisfação, bem como avaliando o seu
progresso em direcção aos seus objectivos

•

Parceria entre o estudante e o técnico de Educação Apoiada

•

Os serviços adequam-se às preferências do participante/estudante

•

Igualdade/acesso justo para todos/as

•

Desenvolvimento da capacidade do estudante e do suporte ambiental

•

Fazer a ponte com os serviços de saúde mental

•

Suporte continuado enquanto for necessário

Quais são as componentes fundamentais da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada é baseada no modelo “escolher-obter-manter” do Centro de Reabilitação
Psiquiátrica de Boston University.
.

Escolher: selecionar um curso educacional ou de formação compatível com os valores do

participante e suas competências, aptidões, interesses de carreira, finanças e objectivos de
aprendizagem.
•

Obter: garantir a inscrição num curso da preferência do estudante

•

Manter: apoiar o envolvimento e assegurar um nível de sucesso aceitável e de satisfação até à

conclusão, através de desenvolvimento das competências e dos suportes.

O que podo fazer para apoiar o seu familiar com experiência de doença mental?
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•

Encorajar o seu familiar a ter esperança, para que este tenha esperança para gerir de forma

bem sucedida esse desafio.
•

Ter uma relação de colaboração com o seu familiar. Em particular, é muito importante

respeitar as decisões do seu familiar sobre o seu projecto educacional de modo a que tenha controlo
sobre a sua vida.
•

Planear em conjunto, o reconhecimento de sinais de alarme de um problema e que tipo de

intervenção ele/ela pretende nessa situação.
•

A rede de suporte é importante para aliviar a pressão quando é necessário. Isso pode abranger

parentes, amigos e parceiros de grupos de suporte.
•

Encorajar o seu familiar a manter e a desenvolver novas amizades.

•

Prosseguir um estilo de vida positive onde os desportos e comportamentos saudáveis podem

ter um papel crucial na realização dos objectivos educacionais.

Quem dará suporte ao longo do processo educacional do seu familiar?
•

Outros Familiares

•

Colegas de curso

•

Professores/tutores

•

Amigos

•

Pessoal educativo

•

Conselheiro educacional

Que (recursos) lhe darão suporte ao longo do processo educacional do familiar?
•

Programas de Educação Apoiada

•

Grupos de Suporte de Pares

•

Serviços de Saúde Mental

•

Associação de Estudantes

•

Organizações de suporte
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•

Finanças (bolsas, patrocínios, empréstimos para estudantes, …)

•

Grupos de ajuda-mútua

•

Organizações de utilizadores

Mais informação
Informação sobre Educação Apoiada em www.supportededucation.eu

3.7.4

Informação para professoress e pessoal docente

O que é Educação Apoiada?
Educação Apoiada é a prestação de suporte prático individualizado e instruções para as
pessoas com experiência de doença mental alcançarem os seus objectivos educacionais.
Quais são os princípios da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada baseia-se nos seguintes princípios:
•

Melhoria dos resultados educacionais para as pessoas com experiência de doença mental

•

A esperança é um ingrediente essencial do processo de educação apoiada

•

Auto-determinação: foco na escolhas dos estudantes (estabelecendo os próprios objectivos
educacionais) e aceitando responsabilidade pelo próprio processo educacional

•

Os estudantes são envolvidos activamente em todas as fases do seu processo de Educação
Apoiada, estabelecendo os critérios para o sucesso e satisfação, bem como avaliando o seu
progresso em direcção aos seus objectivos

•

Parceria entre o estudante e o técnico de Educação Apoiada

•

Os serviços adequam-se às preferências do participante/estudante

•

Igualdade/acesso justo para todos/as

•

Desenvolvimento da capacidade do estudante e do suporte ambiental

•

Fazer a ponte com os serviços de saúde mental

•

Suporte continuado enquanto for necessário
211

Quais são as componentes fundamentais da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada é baseada no modelo “escolher-obter-manter” do Centro de Reabilitação
Psiquiátrica de Boston University.
.

Escolher: selecionar um curso educacional ou de formação compatível com os valores do

participante e suas competências, aptidões, interesses de carreira, finanças e objectivos de
aprendizagem.
•

Obter: garantir a inscrição num curso da preferência do estudante

•

Manter: apoiar o envolvimento e assegurar um nível de sucesso aceitável e de satisfação até à

conclusão, através de desenvolvimento das competências e dos suportes.

O que pode fazer para apoiar os estudantes a manterem-se na escola?
• Ser claro acerca do modo como você próprio e a sua instituição de ensino podem acolher os
estudantes com problemas de saúde mental.
• Estar atento aos estudantes; e atento a transformações ou mudanças no seu comportamento.
Não hesite em compreender as mudanças e disponibilizar apoio.
• Respeite os direitos fundamentais e necessidades básicas dos estudantes; não opte pela rotina
preconceito e soluções generalizadas.
• Sinta-se livre para obter conselho discretamente sobre a situação.

Quem, para além de si próprio, pode apoiar os estudantes a manterem-se na escola?
• Pergunte ao estudante sobre de quem é que eles pretendem receber apoio?
• Involva os familiares e colegas dos estudantes, se necessário e se pretendido pelos
estudantes.
• Envolva os outros relevantes na escola (professor, conselheiro educacional, psicólogo centro
de apoio, etc…).
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Que tipo de recursos estão disponíveis para apoiar os estudantes para se manterem na
escola?
• Existe um programa de Educação Apoiada disponível?
• Existem outros serviços de suporte disponíveis?
• Envolva alguma organização de suporte da saúde mental, se necessário e se pretendido pelo
estudante.
• Envolva serviços sociais se necessário e pretendido pelo estudante.
• Organize uma lista de todos os recursos necessários e disponíveis.

Mais informação
Informação sobre Educação Apoiada em www.supportededucation.eu

3.7.5

Informação para decisores políticos: gestão de institutos e universidades

O que é Educação Apoiada?
Educação Apoiada é a prestação de suporte prático individualizado e instruções para as
pessoas com experiência de doença mental alcançarem os seus objectivos educacionais.
Quais são os princípios da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada baseia-se nos seguintes princípios:
•

Melhoria dos resultados educacionais para as pessoas com experiência de doença mental

•

A esperança é um ingrediente essencial do processo de educação apoiada

•

Auto-determinação: foco na escolhas dos estudantes (estabelecendo os próprios objectivos
educacionais) e aceitando responsabilidade pelo próprio processo educacional

•

Os estudantes são envolvidos ativamente em todas as fases do seu processo de Educação
Apoiada, estabelecendo os critérios para o sucesso e satisfação, bem como avaliando o seu
progresso em direcção aos seus objectivos

•

Parceria entre o estudante e o técnico de Educação Apoiada
213

•

Os serviços adequam-se às preferências do participante/estudante

•

Igualdade/acesso justo para todos/as

•

Desenvolvimento da capacidade do estudante e do suporte ambiental

•

Fazer a ponte com os serviços de saúde mental

•

Suporte continuado enquanto for necessário

Quais são as componentes fundamentais da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada é baseada no modelo “escolher-obter-manter” do Centro de Reabilitação
Psiquiátrica de Boston University.
.

Escolher: selecionar um curso educacional ou de formação compatível com os valores do

participante e suas competências, aptidões, interesses de carreira, finanças e objectivos de
aprendizagem.
•

Obter: garantir a inscrição num curso da preferência do estudante

•

Manter: apoiar o envolvimento e assegurar um nível de sucesso aceitável e de satisfação até à

conclusão, através de desenvolvimento das competências e dos suportes.

Porque é importante apoiar estudantes com experiência de doença mental a manterem-se na
escola?
O aparecimento de doença mental, ocorre geralmente entre os 17 e os 25 anos de idade –
período de vida nos quais os jovens adultos prosseguem educação superior enquanto um Maio
fundamental para a preparação para uma carreira e fortalecer objectivos de vida. Este recurso,
raramente está disponível para as pessoas com experiência de doença mental.
Embora as pessoas com doença mental tentem prosseguir os estudos superiores, muitas vezes
têm dificuldade em prosseguir os seus estudos devido á natureza da doença mental e do seu
tratamento. Frequentemente, lidam com obstáculos, incluindo estigmatização e discriminação. Numa
economia que requer educação superior para o desenvolvimento da carreira profissional, as pessoas
que não têm oportunidade de serem bem sucedidas no ensino pós-secundário podem tender a ficarem
desempregados ou empregados precariamente.
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O que pode fazer para apoiar os estudantes a manterem-se na escola?
Em colaboração com outros intervenientes, uma instituição de ensino pode iniciar,
desenvolver, implementar e avaliar serviços de Educação Apoiada para ajudar os estudantes com
doença mental a voltarem e a permanecerem na escola.
O papel dos estudantes é um dos mais valorizados na nossa sociedade, e ao apoiar pessoas
(jovens) com experiência de doença mental, a escolher, obter e a manter um projecto educativo
regular, tem a possibilidade de ajudá-lo(a) no seu processo de recovery ao tornar-se mais integrado(a)
na comunidade.

Quais são os custos da Educação Apoiada?
O tempo investido varia muito para cada estudante com doença mental. A frequência e
duração do contacto de apoio varia ao longo do tempo, desde dez minutos de um telefonema de quinze
em quinze dias até duas reuniões face a face, por semana em períodos de exame. Na prática,
determinados aspectos do programa da EA são utilizados em pequenas trajectórias de quatro a cinco
sessões.
O background técnico dos profissionais da Educação Apoiada também é diverso. Grande parte
dos profissionais de EA tem um bacharelato ou mestrado em reabilitação, serviço social, psicologia,
terapia ocupacional ou enfermagem que podem afectar os custos associados bem como devido a outros
custos organizacionais relativos a adaptações realizadas nos serviços.

Como é que a Educação Apoiada é financiada?
O financiamento dos serviços de EA varia de país para país e mesmo de organização para
organização. Os serviços de saúde mental e de educação têm mecanismos de financiamento
independentes. Nalguns países é possível conseguir financiamento extra para Educação Apoiada través
dos subsídios da área da deficiência. A maioria das Instituições educativas tem um serviço de apoio às
pessoas com deficiência. Recomenda-se consultar organizações que tenham sido bem sucedidas na
obtenção de financiamento. As quais podem dar ideias e estratégias úteis.
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Que recursos estão disponíveis para a Educação Apoiada?
Um toolkit de EA está disponível no site www.supportededucation.eu. O toolkit inclui
materiais tais como: folhetos informativos; manuais, workshops para técnicos de saúde mental e de
educação; boas descrições práticas e um manual de implementação. No site, encontra uma lista de
publicações de EA; uma bibliografia anotada e links para websites relevantes.

Como treinar o pessoal de saúde mental em Educação Apoiada?
Existe formação na filosofia, missão princípios e actividades de EA em
www.supportededucation.eu

3.7.6

Informação para técnicos de saúde mental

O que é Educação Apoiada?
Educação Apoiada é a prestação de suporte prático individualizado e instruções para as
pessoas com experiência de doença mental alcançarem os seus objectivos educacionais.
Quais são os princípios da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada baseia-se nos seguintes princípios:
•

Melhoria dos resultados educacionais para as pessoas com experiência de doença mental

•

A esperança é um ingrediente essencial do processo de educação apoiada

•

Auto-determinação: foco na escolhas dos estudantes (estabelecendo os próprios objectivos
educacionais) e aceitando responsabilidade pelo próprio processo educacional

•

Os estudantes são envolvidos ativamente em todas as fases do seu processo de Educação
Apoiada, estabelecendo os critérios para o sucesso e satisfação, bem como avaliando o seu
progresso em direcção aos seus objectivos

•

Parceria entre o estudante e o técnico de Educação Apoiada

•

Os serviços adequam-se às preferências do participante/estudante
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•

Igualdade/acesso justo para todos/as

•

Desenvolvimento da capacidade do estudante e do suporte ambiental

•

Fazer a ponte com os serviços de saúde mental

•

Suporte continuado enquanto for necessário

Quais são as componentes fundamentais da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada é baseada no modelo “escolher-obter-manter” do Centro de Reabilitação
Psiquiátrica de Boston University.
.

Escolher: selecionar um curso educacional ou de formação compatível com os valores do

participante e suas competências, aptidões, interesses de carreira, finanças e objectivos de
aprendizagem.
•

Obter: garantir a inscrição num curso da preferência do estudante

•

Manter: apoiar o envolvimento e assegurar um nível de sucesso aceitável e de satisfação até à

conclusão, através de desenvolvimento das competências e dos suportes.

O que pode fazer enquanto técnico de saúde mental
Manter a esperança e uma comunicação aberta com os recursos do estudante se este pretende
falar sobre o assunto. Mantenha o acompanhamento dos sistemas de suporte disponíveis (financeiros,
educativos) de modo a ser um apoio útil se necessário. No melhor interesse do estudante, permita
espaço para que o próprio conduza o seu próprio processo.

Quem, para além de si, pode apoiar os utilizadores a escolher, obter e manter a EA?

A primeira coisa a fazer é verificar se o aluno que está ajudando o um programa de educação
apoiada local, se existir um na sua comunidade. Se não, o estudante pode recorrer aos serviços
de saúde e recursos educacionais na instituição académica.
Muitas localidades urbanas dispõem de organizações lideradas por pessoas com
experiência de doença mental as quais dispõem de um leque de recursos de apoio e, muitos
estudantes encontram ai validação num contexto onde outros pares enfrentam desafios
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semelhantes.

Que tipo de recursos estão disponíveis?
A maior parte de instituições educativas dispõe de serviços sociais que proporcionam uma
variedade de recursos. Alguns exemplos de apoios são:
•

Tempo extra para testes e exames

•

provas orais em vez de provas escritas (ou vice versa)

•

utilizar equipamento digital

•

providenciar espaços de examen e de descanso mais reservados

•

gravação audio de materiais

•

diminuir a carga horária/ número de créditos

•

aconselhamento individual (atendimento)

Mais informação
Informação sobre Educação Apoiada em www.supportededucation.eu

3.7.7

Informação para decisores politicos: organizações de saúde mental

O que é Educação Apoiada?
Educação Apoiada é a prestação de suporte prático individualizado e instruções para as
pessoas com experiência de doença mental alcançarem os seus objectivos educacionais.
Quais são os princípios da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada baseia-se nos seguintes princípios:
•

Melhoria dos resultados educacionais para as pessoas com experiência de doença mental

•

A esperança é um ingrediente essencial do processo de educação apoiada

•

Auto-determinação: foco na escolhas dos estudantes (estabelecendo os próprios objectivos
educacionais) e aceitando responsabilidade pelo próprio processo educacional
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•

Os estudantes são envolvidos ativamente em todas as fases do seu processo de Educação
Apoiada, estabelecendo os critérios para o sucesso e satisfação, bem como avaliando o seu
progresso em direcção aos seus objectivos

•

Parceria entre o estudante e o técnico de Educação Apoiada

•

Os serviços adequam-se às preferências do participante/estudante

•

Igualdade/acesso justo para todos/as

•

Desenvolvimento da capacidade do estudante e do suporte ambiental

•

Fazer a ponte com os serviços de saúde mental

•

Suporte continuado enquanto for necessário

Quais são as componentes fundamentais da Educação Apoiada?
A Educação Apoiada é baseada no modelo “escolher-obter-manter” do Centro de Reabilitação
Psiquiátrica de Boston University.
.

Escolher: selecionar um curso educacional ou de formação compatível com os valores do

participante e suas competências, aptidões, interesses de carreira, finanças e objectivos de
aprendizagem.
•

Obter: garantir a inscrição num curso da preferência do estudante

•

Manter: apoiar o envolvimento e assegurar um nível de sucesso aceitável e de satisfação até à

conclusão, através de desenvolvimento das competências e dos suportes.

Porque é importante apoiar estudantes com experiência de doença mental a manterem-se na
escola?
O aparecimento de doença mental, ocorre geralmente entre os 17 e os 25 anos de idade –
período de vida nos quais os jovens adultos prosseguem educação superior enquanto um Maio
fundamental para a preparação para uma carreira e fortalecer objectivos de vida. Este recurso,
raramente está disponível para as pessoas com experiência de doença mental.
Embora as pessoas com doença mental tentem prosseguir os estudos superiores, muitas vezes
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têm dificuldade em prosseguir os seus estudos devido á natureza da doença mental e do seu
tratamento. Frequentemente, lidam com obstáculos, incluindo estigmatização e discriminação. Numa
economia que requer educação superior para o desenvolvimento da carreira profissional, as pessoas
que não têm oportunidade de serem bem sucedidas no ensino pós-secundário podem tender a ficarem
desempregados ou empregados precariamente.

What can you do to support consumers to return to and/or to remain at school?
Em colaboração com outros intervenientes, uma organização de saúde mental pode iniciar,
desenvolver, implementar e avaliar serviços de Educação Apoiada para ajudar os estudantes com
doença mental a voltarem e a permanecerem na escola.
O papel dos estudantes é um dos mais valorizados na nossa sociedade, e ao apoiar pessoas
(jovens) com experiência de doença mental, a escolher, obter e a manter um projecto educativo
regular, tem a possibilidade de ajudá-lo(a) no seu processo de recovery ao tornar-se mais integrado(a)
na comunidade,

A Educação Apoiada é bem sucedida?
A educação Apoiada é uma prática promissora (SAMHSA, 2011). Uma prática promissora é
aquela que tem uma forte base de dados qualitativos e quantitativos, apresentando resultados positivos,
mas não investigação suficiente ou suporte para generalização de resultados educacionais e de saúde
mental.

Como é que a Educação Apoiada é financiada?
O financiamento dos serviços de EA varia de país para país e mesmo de organização para
organização. Os serviços de saúde mental e de educação têm mecanismos de financiamento
independentes. Nalguns países é possível conseguir financiamento extra para Educação Apoiada través
dos subsídios da área da deficiência. A maioria das Instituições educativas tem um serviço de apoio às
pessoas com deficiência. Recomenda-se consultar organizações que tenham sido bem sucedidas na
obtenção de financiamento. As quais podem dar ideias e estratégias úteis.
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Que recursos estão disponíveis para a Educação Apoiada?
Um toolkit de EA está disponível no site www.supportededucation.eu. O toolkit inclui
materiais tais como: folhetos informativos; manuais, workshops para técnicos de saúde mental e de
educação; boas descrições práticas e um manual de implementação. No site, encontra uma lista de
publicações de EA; uma bibliografia anotada e links para websites relevantes.

Como treinar o pessoal de saúde mental em Educação Apoiada?
Existe formação na filosofia, missão princípios e actividades de EA em
www.supportededucation.eu

3.8. Competências Profissionais
O que faz um profissional de EA? Podemos identificar e/ou quantificar os elementos
necessários? O que constituiria um mínimo de formação? O consórcio do projecto ImpulSE não se
foca na identificação das qualificações formais para desempenhar funções de EA.
Os técnicos de EA nos países membros desta parceria têm uma ampla gama de formações de
base. Embora possamos analisar as competências dos técnicos de EA no futuro, não é esse o nosso
foco presente. É no entanto vantajoso que os membros da equipa possam exercer uma quantidade
significativa de autoridade profissional, uma vez que esta autoridade é muitas vezes essencial na
colaboração com os parceiros e para a negociação com os decisores de políticas. A nossa parceria
interessou-se por essas questões desde o início do projeto ImpulSE e reflectiu sobre os atributos da
função de EA:
• Atitudes e valores da parceria
(1) "Nada sobre nós sem nós". Promove a participação em todos os processos.
(2) Foca independência; é proactiva e orientada para o processo.
(3) Ser informal e uso da linguagem agradável.
(4) disponibilidade emocional.
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• Competências
(1) Faz perguntas, ouve e responde em conformidade.
(2) Colabora.
(3) compartilha experiências, com comunicação aberta.
(4) abordagem abrangente e não ignora temas que os alunos querem discutir.

• Conhecimento
(1) Sistema Educacional.
(2) Bem-estar e sistemas de saúde.
(3) técnicas de coaching e aconselhamento.
(4) Ferramentas / instrumentos para reforçar estudos.
(5) oportunidades de integração comunitária.
(6) Recursos de cuidados de saúde mental para além regimes de tratamento tradicionais.
(7) público das pessoas com doença mental.
(8) investigação sobre Educação Apoiada.

• capacidades de colaboração
(1) construção da pontes para a integração na comunidade.
(2) capacidades de trabalhar em rede.
(3) Defesa cívica e competências de negociação.

• Atitudes de Educação Apoiada
(1) Indução de Esperança.
(2) Respeitadora.
(3) uso da linguagem de empoderamento e orientada para a solução.
(4) paciência e tolerância.
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• Competências de Educação Apoiada
(1) Ajuda a escolher o objetivo educacional de preferência.
(2) ajuda com a obtenção do objetivo educacional de preferência.
(3) ajuda a manter o objetivo educacional de preferência.
(4) Reconhece vulnerabilidades e sinais de recaída.

Consideramos a Educação Apoiada um serviço orientado o recovery tendo por base os direitos
humanos. Central num processo de Educação Apoiada é a relação entre o técnico e o aluno /
consumidor. Parte da eficácia de diversas intervenções de EA é a relação que se desenvolve entre o
técnico e a pessoa que recebe ajuda. O técnico pode facilitar o processo, sendo um ouvinte hábil,
empático e respeitoso. Ao estabelecer uma ligação com o estudante, o profissional aumenta as
possibilidades de o processo de EA apoiar realmente o aluno / consumidor a alcançar os objetivos
educacionais desejados. A importância da relação que conduz aos objectivos educacionais bem
sucedidos é um tópico estudado na ciência comportamental. A implementação do processo de
Educação apoiada exige um profissional qualificado nas relações interpessoais (Anthony & Farkas,
2009, p.13).

3.9 Formação dos Técnicos de Educação Apoiada
Introdução
O projeto ImpulSE tem desenvolvido um conjunto de cursos de formação com a duração de um dia
sobre Educação Apoiada.
1. Introdução à Educação Apoiada
2. Escolher e frequentar o ensino regular: curso de preparação
3. Mantendo a frequência do ensino regular: Competências e suportes
4. Partilhar e Revelar: Dizer ou não dizer
5. Implementação da Educação Apoiada

O nosso objetivo é familiarizar os participantes com Educação Apoiada e oferecer-lhes cursos de
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formação de qualidade. Esta brochura fornece uma descrição detalhada de cada curso de formação,
incluindo a sua finalidade, os objectivos e conteúdos, bem como informações práticas sobre o grupoalvo, requisitos de participação, entre outros.

Informações gerais
Grupo alvo
Os cursos de formação são dirigidos a todos os profissionais que desejem aprender mais sobre
Educação Apoiada, os profissionais que já trabalham num programa de Educação Apoiada e para
aqueles que trabalham com jovens com experiência de doença mental que pretendem voltar para a
escola ou a permanecer na escola.

Hora e duração
Seis horas de contacto e uma hora de almoço. O curso de formação terá início às 09:30 e termina às
16:30.

Localização
Os cursos de formação são realizados no local da organização que pediu a formação ou num local de
um dos parceiros de ImpulSE na República Checa, Países Baixos, Noruega ou Portugal.

Perfil de organizador
Todos os cursos de formação serão organizados por especialistas em educação apoiada que trabalham
diariamente no domínio de saúde mental e / ou educação, proporcionando, assim, uma perspectiva
teórica e prática.

Idioma
Os cursos de formação organizados na República Checa, Holanda, Noruega ou Portugal são,
respectivamente, em checo, holandês, norueguês ou português. Os cursos de formação organizados
noutros países serão realizados em Inglês.
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Honorários
Por nomeação, dependendo do país organizador. Para nos cursos de formação, o organizador é
responsável pela sala de formação, o equipamento, e almoço / chá e café. O organizador também paga
os custos de viagem e alojamento do formador.

Informações para contato
Holanda: Centro especializado de Educação Apoiada. Karola Nap, e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl
República Checa: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz
Noruega: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no
Portugal: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt

3.9.1 Curso de Formação 1: Introdução à Educação Apoiada
Propósito
Aumentar a compreensão dos participantes sobre a Educação Apoiada: filosofia, processo e
actividades.

Objetivos
1. Descrever os principais conceitos de Educação Apoiada.
2. Descrever o processo de Educação Apoiada e as atividades.
3. Implementar atividades de Educação Apoiada.

Conteúdo
• Filosofia, missão e princípios da Educação Apoiada
• A população-alvo de Educação Apoiada
• Escolher um curso do ensino regular
• Obter acesso ao ensino regular
• Manter a frequência do ensino regular
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Hora e duração
Seis horas de contacto e uma hora de almoço. O curso de formação terá início às 09:30 e termina às
16:30.
Destinatários
Os cursos de formação são dirigidos a todos os profissionais que desejem aprender mais sobre
Educação Apoiada, os profissionais que já trabalham num programa de Educação Apoiada e para
aqueles que trabalham com jovens com experiência de doença mental que pretendem voltar para a
escola ou a permanecer na escola.

Requisitos de participação
Nenhum.

Avaliação
Nenhuma avaliação formal. Frequência obrigatória para obter certificado de participação.

Procedimento de inscrição
Os candidatos devem entrar em contato com o coordenador do curso para confirmar seu interesse.

Informações para contato
Holanda: Centro especializado de Educação Apoiada. Karola Nap, e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl
República Checa: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz
Noruega: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no
Portugal: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt

3.9.2 Estágio 2: Escolher e frequentar um curso de ensino regular
Propósito
Aumentar a conhecimento dos participantes no apoio de pessoas (jovens) com doença mental que que
226

querem voltar e manter-se na escola.

Objetivos
1. Descrever os conceitos-chave 'escolher e receber' das fases do processo de EA.
2. Descrever o curso introdutório.
3. Como implementar as partes do curso de introdutório de preparação.
4. Como iniciar um curso introdutório de preparação.

Conteúdo
Este curso de formação incidirá em:
• As fases 'escolher e obter'
• Curso de Preparação

Hora e duração
Seis horas de contacto e uma hora de almoço. O curso de formação terá início às 09:30 e termina às
16:30.
Destinatários
Os cursos de formação são dirigidos a todos os profissionais que desejem aprender mais sobre
Educação Apoiada, os profissionais que já trabalham num programa de Educação Apoiada e para
aqueles que trabalham com jovens com experiência de doença mental que pretendem voltar para a
escola ou a permanecer na escola.

Requisitos de participação
Candidatos ao curso devem ter concluído o curso de Introdução à Educação Apoiada.

Avaliação
Nenhuma avaliação formal. Presença no total da formação é obrigatória para obter certificado de
participação.
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Procedimento de inscrição
Para os cursos de, os candidatos devem entrar em contato com o coordenador do curso apropriado para
confirmar seu interesse.

Informações para contato
Holanda: Centro especializado de Educação Apoiada. Karola Nap, e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl
República Checa: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz
Noruega: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no
Portugal: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt

3.9.3 Estágio 3: Como manter o ensino regular
Aumentar o conhecimento dos participantes para ajudar (jovens) pessoas com doença mental a
permanecerem na escola.

Objetivos
1. Descrever os conceitos-chave da fase de "manter" do processo de EA.
2. Descrever as ferramentas de suporte do profissional de EA.
3. Para implementar as actividades do "manter" (sucesso e satisfação e suporte).

Conteúdo
Este curso de formação incidirá sobre:
• A fase de "manter".
• Sucesso e satisfação.
• competências de suporte.

Hora e duração
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Seis horas de contacto e uma hora de almoço. O curso de formação terá início às 09:30 e termina às
16:30.
Destinatários
Os cursos de formação são dirigidos a todos os profissionais que desejem aprender mais sobre
Educação Apoiada, os profissionais que já trabalham num programa de Educação Apoiada e para
aqueles que trabalham com jovens com experiência de doença mental que pretendem voltar para a
escola ou a permanecer na escola.

Requisitos de participação
Os Candidatos devem ter concluído o curso de Introdução à Educação Apoiada.

Avaliação
Nenhuma avaliação formal. Atendimento é obrigatório para obter certificado de participação.

Procedimento de inscrição
Para cursos de formação com uma inscrição aberta, os candidatos devem entrar em contato com o
coordenador do curso apropriado para confirmar seu interesse.

Informações para contato
Holanda: Centro especializado de Educação Apoiada. Karola Nap, e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl
República Checa: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz
Noruega: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no
Portugal: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt

3.9.4 4: Curso de Formação Partilhar e Revelar: Contar ou não contar
Alvo
Aumentar o conhecimento dos participantes para ajudar uma pessoa (jovem) com doença mental a
decidir se deve ou não revelar na escola o seu presente ou passado psiquiátrico.
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Objetivos
1. Descrever os conceitos de estigma, discriminação e revelar.
2. Para descrever os passos da revelação/partilha.
3. Para implementar os passos da revelação/partilha.

Conteúdo
Este curso de formação incidirá sobre os temas de:
• Estigma e discriminação
• Revelar sobre a doença mental
• O que dizer?
• A quem dizer?
• Quando dizer?
• Como dizer?

Hora e duração
Seis horas de contacto e uma hora de almoço. O curso de formação terá início às 09:30 e termina às
16:30.

Destinatários
Os cursos de formação são dirigidos a todos os profissionais que desejem aprender mais sobre
Educação Apoiada, os profissionais que já trabalham num programa de Educação Apoiada e para
aqueles que trabalham com jovens com experiência de doença mental que pretendem voltar para a
escola ou a permanecer na escola.

Requisitos de participação
Os candidatos do curso devem ter concluído o curso de Introdução à Educação Apoiada.
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Avaliação
Nenhuma avaliação formal. Atendimento obrigatório para obter certificado de participação.

Procedimento de inscrição
Para os cursos de formação com uma inscrição aberta, os candidatos devem entrar em contato com o
coordenador do curso apropriado para confirmar seu interesse.

Informações para contato
Holanda: Centro especializado de Educação Apoiada. Karola Nap, e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl
República Checa: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz
Noruega: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no
Portugal: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt

3.9.5 Formação 5: Implementação da Educação Apoiada
Para definir uma meta e desenvolver um plano de trabalho para implementação de um programa de
Educação Apoiada adequada à própria organização.

Objetivos
Para fornecer capacidade profissional em:
1. Planear, organizar e implementar um programa de Educação Apoiada.
2. Identificar as fases do processo de implementação.

Conteúdo
Este curso de formação incidirá sobre:
• Como iniciar um programa de EA
• As fases do processo de implementação da EA
• Um plano de trabalho para implementação de um programa EA
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Hora e duração
Seis horas de contacto e uma hora de almoço. Os cursos de formação terá início às 09:30 e termina às
16:30.

Destinatários
Os cursos de formação são dirigidos a todos os profissionais que desejem aprender mais sobre
Educação Apoiada, os profissionais que já trabalham num programa de Educação Apoiada e para
aqueles que trabalham com jovens com experiência de doença mental que pretendem voltar para a
escola ou a permanecer na escola.

Requisitos de participação
Os candidatos devem ter concluído o curso de Introdução à Educação Apoiada.

Avaliação
Nenhuma avaliação formal. Atendimento é obrigatório para obter certificado de participação.
Procedimento de Inscrição
Os candidatos devem entrar em contato com o coordenador do curso apropriado para confirmar seu
interesse.

Informações para contato
Holanda: Centro especializado de Educação Apoiada. Karola Nap, e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl
República Checa: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz
Noruega: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no
Portugal: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt
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3.10 Suporte para pessoal educativo: Consultoria e coordenação
Resumo
O quê?
Informações sobre suporte, cooperação e formação de pessoal docente.
Por quê?
O Pessoal educativo tem um papel significativo na criação de ambientes escolares e pode ser muito
útil para os estudantes.
Quem?
Cada funcionário na escola / universidade que entra em contato direto com os estudantes como parte
das suas funções de trabalho.
Quando?
Conforme o pedido e necessidade.
Onde?
De acordo com o pretendido. Na escola ou em sala do local de trabalho de EA.
Como?
Formação, Informação, aconselhamento, consultoria e suporte, coordenação de atividades diferentes.
O suporte para o pessoal docente é considerado uma parte essencial do serviço de Educação Apoiada.
Os funcionários da escola constituem o elemento determinante básico do ambiente de estudo e
ambiente escolar, influenciando a abordagem junto dos alunos com doença mental. Uma pessoa está
familiarizada com a esfera da saúde mental, sabe onde procurar aconselhamento ou ajuda, pode lidar
com o preconceito persistente ou os próprios medos mais facilmente e deve também estar pronto para
agir em prol de um estudante com problemas de saúde mental.

1. Quem são os profissionais de educação?
Pessoal educativo, são todos os funcionários de uma escola / universidade que
está em contato direto com os estudantes no âmbito das suas funções de trabalho.
Portanto, o termo refere-se a professores, supervisores, responsáveis de ciclos de
estudo, orientadores académicos, "pares de estudo" (outros alunos ajudando os alunos
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com necessidades especiais com o estudo e orientação), directores, pessoal
administrativo (assistentes, secretários dos departamentos, pessoal do departamento de
estudos, entre outros). Todos têm o seu papel na criação do ambiente escolar o qual
pode ser muito útil para os estudantes ou pode (mesmo inconscientemente) criar
barreiras. Todas estas pessoas devem ter, além de outras coisas, conhecimentos básicos
relacionados com as doenças mentais. Dessa forma, abordagens erradas junto de
estudantes são eliminadas, e o fornecimento de meios de apoio adequados, incentivada.
Por esta razão, consideramos o pessoal educativo como um grupo-alvo dos
serviços de educação apoiada. É necessário trabalhar com todos do seu ambiente
imediato (tal como a família e amigos), incluindo professores pois passam muito tempo
juntos de modo que o pessoal docente deve estar envolvido e serem apoiados.
No contexto da Educação Apoiada, a equipa compreende os atores-chave. A
vontade, o apoio, a capacidade de resposta e o esforço da equipa e o seu conhecimento
das possibilidades pedagógicas, psicológicas e ofertas escolares são os recursos mais
importantes para os alunos com capacidades e necessidades de aprendizagem especiais.
Se a escola não está disposta a acolher esses estudantes, a ação do suporte do serviço de
Educação Apoiada fica significativamente enfraquecida e diminui o potencial de um
estudante para concluir os seus estudos.
Com a finalidade de ajudar na responsabilidade do pessoal docente, confrontado
com um problema específico, os trabalhadores da educação apoiada está presente para o
pessoal educativo, como para os alunos. Ao fornecer-lhes informação e apoio, podem
controlar a situação ou, se necessário, a mediação com outros serviços e gerir a
cooperação mútua de todos os envolvidos.
2. O que deve o pessoal de docente saber e ser capaz de fazer?
O pessoal docente deve ter conhecimentos básicos de saúde mental e como
relacionar esse tema para trabalhar com os alunos. A equipa também deve saber os seus
limites e as capacidades pessoais.
O pessoal docente não deve encorajar nem tolerar opiniões preconceituosas
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sobre a doença mental que persistem na sociedade, e devem respeitar e promover os
direitos dos alunos, tal como previsto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, o artigo 24 (Nações Unidas, 2015). O pessoal docente deve saber que, além
de alunos com deficiência física ou dificuldades de aprendizagem, existem alunos com
limitações causadas pela doença mental. Estes estudantes têm os mesmos direitos que
os outros, a mesma igualdade de oportunidades, e até a mesma capacidade de estudar,
mas as suas necessidades podem ser diferentes. A fim de satisfazer as condições
necessárias para o estudo, as escolas devem proporcionar o máximo de apoio para
alunos com necessidades e capacidades de estudo diferenciadas (por exemplo,
atendimento, regras de graduação, tempo de estudo, forma de ser dispensado de aulas,
etc.) e estar preparado para lidar com alternativas.
A forma de apoio deve ser baseada nas necessidades específicas do aluno. Isso
não significa ser dispensado da obrigação de estudo, mas um ajuste de razoável para no
caso de um estudante com problemas de fadiga causado por medicamentos, negociar as
entregs de trabalhos e apresentações em momento em que o aluno é capaz de se
concentrar; ajustando o tempo para processamento de exames, etc. A escola deve tornar
viabilizar as condições para que o aluno tem a oportunidade de cumprir suas obrigações
de estudo. Isto deve ser feito de uma forma útil e significativa para o aluno: é
necessária uma abordagem individual. O grau de conhecimento exigido não muda para o
aluno com uma doença mental. É importante distinguir entre o conteúdo e a forma do
currículo. A equipe de ensino deve respeitar os direitos fundamentais e as necessidades
básicas dos alunos e não dar preferência à rotina, preconceito e soluções universais.
O pessoal docente e administrativo deve adquirir a capacidade de comunicar com
os alunos sobre os problemas relacionados com uma dada situação a ser resolvida,
incluindo o tema da saúde mental. A equipa não deve ter medo, não rejeitar um aluno
para apoio; devem ser específicos e devem manter uma atitude positiva e oferecer
apoio; devem estar cientes das opções e as possibilidades da escola, e saber a quem se
dirigir para consulta ou cooperação.
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É importante que os professores e educadores (professores de turma,
supervisores, tutores, etc.) estejam atentos aos alunos, dando atenção às transformações
infundadas / inesperadas / estranhas ou mudanças de comportamento (aluno
normalmente alegre e ativo que fica em reclusão e com elevado absentismo; aumento da
paranóia; distracções; um estudante habitualmente calmo que de repente é animado e
cheia de ideias, etc). Devem tomar a possibilidade de doença mental em consideração
oferecendo apoio ou ajuda. Podem ser uma das primeiras pessoas a identificar as
mudanças e a resolver o problema do aluno.
O pessoal docente ou a sua instituição educativa deverão ter esclarecido como
podem acolher os alunos com dificuldades na área da saúde mental, e devem saber que
não têm que cuidar de tudo sozinhos. Devem ter um conhecimento básico de serviços ou
instituições que podem ser úteis para os alunos com problemas de saúde mental e para
onde possam encaminhar os estudantes. Este pode ser um serviço dentro da escola, tal
como para os alunos com necessidades especiais, um psicólogo da escola, etc., ou fora um psicólogo ou psiquiatra, serviços sociais, ONGs, etc. Quando existe um serviço de
Educação Apoiada deve ser a primeira escolha do professor, porque não fornece um
serviço apenas para os alunos: os professores e outro pessoal docente podem usufruir
eles mesmos para pedirem informações ou ajuda. Para além do apoio directo a alunos
com experiência de doença mental, é igualmente importante para o pessoal educativo
não ter receio de consultar-se acerca da situação discretamente e, especialmente em
momentos de incerteza ou quando não se sentir seguro na situação.

3. O apoio que aos serviços de educação podem oferecer aos docentes
Os alunos têm a possibilidade requerer do professor ou do conselheiro
educacional:
• Suporte para as dificuldades que enfrentam e que afetam o desempenha na escola, e
poderá ser na forma de mediação de outros serviços, proporcionando contactos para um
psicólogo, serviços sociais, etc.
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• Suporte para a inclusão na turma (por exemplo, retornar após a hospitalização, ou
transferir-se para uma nova turma / escola). Isto inclui assistência para lidar com a
situação e com tato para informar colegas sobre a doença (mas somente com a
permissão do estudante).
• Apoio individual no estudo e definição de directrizes - i. analisando os obstáculos e
limitações causadas pela doença do aluno mental (concentração afectada, sonolência
causada por medicamentos, grande tensão mental durante os testes, etc.) e as normas de
que ajudam a superar tais dificuldades (permitindo pausas curtas durante a aula, um
método diferente de ensaio, etc.). O professor deve discutir essas novas directrizes com
o conselheiro escola e informar os restantes professores ou colegas, se necessário.
• Ajuda num plano educativo individual que permitirá o cumprimento dos deveres
escolares, incluindo na circunstância em que a capacidade do aluno para preparar e
exercer as funções escolares está afectada em grande medida.
Os serviços de educação apoiada oferecem formação de pessoal docente no domínio da
saúde mental, aconselhamento, consulta e apoio em situações específicas, organizando
o trabalho com o aluno.

A. Educação e formação
Um curso Ledovec (o mínimo sobre Saúde Mental) está disponível para escolas e
professores que lidam com questões básicas e problemas relacionados à saúde mental
orientados para o ambiente educativo e sobre o papel do professor. Ao mesmo tempo, o
curso apresenta o serviço de Educação APoiada e cooperação com a rede de apoio dos
especialistas das áreas de saúde, serviços sociais e do sistema educativo, descrevendo
suas funções e capacidades, bem como, quando e quem contactar. Um curso idêntico é
destinado a estudantes que podem auxiliar o professor a abordar este tema num grupo
ou ajudar apenas a educar os alunos no tema (prevenção primária).
Um seminário ou uma formação deve ter lugar de acordo com a procura, no
espaço escolar, num prazo acordado. A duração mínima recomendada é de duas horas.
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Aumentar a duração da formação também requer o aumento da taxa de participação dos
participantes. É necessário manter o tempo suficiente para perguntas no final e
encorajar os participantes a fazerem perguntas durante todo o seminário. Se a
organização tem um “par – colaborador” (estudante com doença mental), é possível
oferecer sua experiência em primeira-mão durante o seminário.
Os temas básicos que o seminário deve abranger são os seguintes:
 A saúde mental e da sociedade mo derna.
 Estatísticas de incidência de doença mental na população (europeia) entre os
estudantes, dando ênfase à faixa etária de quando a doença mental ocorre com maior
frequência.
 Visão geral sobre as doenças mentais mais co muns.
 C o mo é possível reconhecer os sinais e sinto mas de proble mas psic ológicos ou
doença mental em estudantes no ambiente escolar.
 O s proble mas co m os quais as pessoas co m d oença mental lutam (sa úde, social).
 D ificuldades enfrentadas por u m aluno co m doença mental e qual o impacto sobre o
rendimento de estudo.
 O que a escola e a eq uipe educacional pode fazer pelo estudante.
 Q ue m pode ser conta ctado e e m que circunstâncias.
 O nde obter informações e apoio enquanto professor de u m estudante co m proble mas
de saúde mental.

Caso 1.
Um professor contactou com o serviço de Educação Apoiada para pedir apoio quando
um estudante com um diagnóstico de esquizofrenia re-ingressou para sua turma. O
último contato com a turma foi há alguns meses atrás, com a presença de sintomas
psiquiátricos (uma manifestação aguda da doença). O professor da turma manifestou
preocupação com a atmosfera na sala de aula após o regresso do aluno. Os estudantes
não sabem que atitude ter em relação ao colega: Ajudá-lo? Ignorá-lo? Evitar
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sobrecarregá-lo determinados assuntos? Os técnicos de Educação Apoiada organizaram
um seminário com discussão; entregaram informações básicas sobre as necessidades das
pessoas com doença mental em relação ao mundo que os rodeia. O estudante concordou
com as ações tomadas.

B. Aconselhamento
O aconselhamento é uma forma mínima para obter as informações necessárias
quando um professor sente essa falta, campo da Educação Apoiada. O serviço pode ser
contactado por telefone, on-line (e-mail, etc.), ou pessoalmente.
Aconselhamento de curto prazo é um serviço através do qual o utilizador é
apoiado com suporte básico e informação que lhes permita lidar com a sua situação. O
aconselhamento pode ser anónimo: o utilizador não precisa de divulgar qualquer
informação sobre si. O serviço é fornecido numa reunião, por telefone, ou por escrito
(e-mail, carta, SMS), e pode ser usado regularmente:
O aconselhamento pode oferecer, por exemplo:
• Apoio na procura de soluções para situações específicas para o caso de um estudante
com problemas de saúde mental; lidar com situações de stress; comunicação com os
alunos com problemas de saúde mental.
• Fornecimento de informações e referências para apoiar os programas e serviços numa
localidade ou região.
• Informações sobre as doenças mentais.
• Organização de um programa de prevenção ou seminário para estudantes orientados
para a questão da saúde mental ou a uma situação específica (semelhante a um
seminário para professores).
É conveniente determinar o dia específico e os recursos humanos para o
aconselhamento (por exemplo, aconselhamento fornecido na segunda-feira e quintafeira nove horas - quatro horas, ou outras vezes de acordo com o acordo prévio). Nessas
ocasiões um técnico a cargo do aconselhamento é alocado para dar consulta, responder
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a chamadas telefónicas, e organizar compromissos.

Caso 2.
A pedido de um docente junto do serviço de aconselhamento educativo, procura
possíveis soluções para dificuldades que estava a sentir com um aluno com doença
mental. O estudante não se comportou bem na escola, gritando com colegas e
professores. A escola estava a ponderar expulsá-lo. O professor foi informado sobre as
diferentes formas de lidar com a situação, especialmente como apoiar o aluno a lidar
com as exigências da escola.

C. Consultoria e apoio
Consultoria de suporte fornece uma oportunidade para discutir a situação
específica de um professor, uma turma ou de um estudante com um especialista, com
foco sobre o papel concreto do professor. É possível estabelecer uma cooperação a
longo prazo sobre o caso, usando a consulta de grupo (por exemplo, grupo Balint,
supervisão, formação, etc.) ou consulta dentro da escola. Consultas dentro da escola são
particularmente adequadas para o esclarecimento das possibilidades quando um
estudante requer a adaptação das condições de trabalho, ou está simplesmente "a causar
problemas" e há necessidade de diagnosticar a situação.
O pessoal educativo, em todas as situações desafiantes, mencionadas acima, pode
consultar, e encontrar soluções em cooperação com um técnico de EA. Além disso,
podem esperar apoio quando eles não conseguem lidar com as solicitações colocadas
(tempo, energia, sua própria força, risco de ultrapassar o papel profissional) ou estão
inseguros sobre direitos e responsabilidades. Um trabalhador de EA pode servir como
um conselheiro ou mediador em comunicação com a Direção da escola, os pais,
psiquiatra, serviço de protecção das crianças, para desenvolver um plano de apoio
conjunto. Um trabalhador de EA também pode fornecer ou providenciar apoio
psicológico para o professor (supervisão, treino, grupo Balint, consultoria
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especializada) ou de apoio na gestão de situações de crise. Também é possível organizar
a intervenção de crise para o professor e o grupo que foi afetado pela situação de crise.
As reuniões entre o técnico de EA e os professores são baseadas em necessidades
individuais e nas possibilidades do serviço, a fim de encontrar uma solução para as
necessidades específicas do professor. A cooperação pode ser de longo prazo e pode
incluir o acompanhamento.

Caso 3.
Um professor contacta o serviço de Educação Apoiada com um pedido de ajuda
respeitante a um aluno com problemas de saúde mental que não conseguia decidir se
quer ou não revelar os seus problemas de saúde mental aos seus colegas de turma. Ele
não sabia que conselho dar. O professor conheceu o folheto de divulgação de EA e que
a decisão final de contar ou não contar era própria do estudante. O professor discutiu o
tema da partilha com o aluno com a ajuda da brochura.

D. Coordenação
A coordenação do trabalho com um estudante com problemas de saúde mental baseia se
na possibilidade de interligação dos especialistas envolvidos com o caso. A Educação
Apoiada pode oferecer acompanhamento de casos e também pode facilitar o acesso do
aluno à rede de suporte de EA. A existência da rede de apoio de EA com orientadores
educacionais, psicólogos, psiquiatras, conselheiros sociais, terapeutas e psicoterapeutas
em ligação com o aluno, os seus / suas professores e familiares ou amigos cria várias
oportunidades para agarrar a situação e orientá-la para o benefício do estudante, de tal
maneira que todos os participantes se sintam confiantes e seguros, “puxando” na mesma
direcção que o estudante. A interligação, educação e comunicação entre esses
especialistas evita situações em que, por exemplo, um psiquiatra, terapeuta, ou
professor, bem como o aluno ele mesmo, têm ideias diferentes, tomam medidas
contraditórias, ou fazem recomendações que causam incerteza, confusão ou condições
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que não permitem que o aluno seja capaz de gerir as exigências escolares.
Resolver a situação do cliente muitas vezes exige a cooperação de várias
instituições (organizações) cujos serviços precisam ser coordenadas. A gestão de casos,
é usada como uma ferramenta mais eficaz para o trabalho em equipa para resolver os
problemas dos clientes. Para resolver a situação do cliente, podem participar os
diversos serviços dentro de uma organização, mas também outras entidades que
constituem uma equipa podem ter vários graus de envolvimento. A equipa pode
funcionar de forma passiva - membros que se conhecem uns aos outros; procuram em
conjunto soluções para a situação do cliente; compartilham informações sobre as
medidas tomadas; os seus serviços não se sobrepõem; encontram se minimamente,
comunicando uns com os outros através de telefone ou e-mail. Ou a equipa pode ter
reuniões face-a-face regulares. O cliente deve ser convidado para essas reuniões, as
propostas de soluções devem ser validadas com ele, e deve escolher se o processo
proposto será usado ou não.
Em todos os casos, é necessário determinar quem é o chamado trabalhador chave
no processo (geralmente um trabalhador de EA, mas, pode ser outro profissional). O
trabalhador chave tem uma visão geral de todas as atividades e ações no caso do cliente
e coordena o processo de prestação de serviços.
A conferência de casos é usada como uma ferramenta para uma equipa de gestão
de casos ativa. Trata-se de uma reunião com pelo menos três partes que é gerida por um
moderador independente (facilitador). O facilitador deve ser uma pessoa imparcial e
desinteressada que trabalha diretamente com o cliente. É importante que todas as partes
estejam previamente familiarizadas com o caso do cliente.
Caso 4.
O serviço de Educação Apoiada foi contactado pela escola com um pedido de
apoio num caso em que o corpo docente está preocupado com a saúde mental de um
aluno. Depois de várias consultas, o Serviço de Educação Apoiada foi usada e vários
especialistas foram contratados. O serviço de Educação Apoiada coordenou todo o
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processo entre o aluno, a família, a escola, e especialistas da rede de apoio (psiquiatra,
psicólogo, grupo de apoio do serviço de Educação Apoiada, etc.).

3.11 Sustentabilidade (qualidade, avaliação e finanças)
Introdução
Não desenvolvemos programas de Educação Apoiada (EA) porque está actualmente na
moda, mas como recurso e apoio a instituições educativas para proporcionar educação
de qualidade para todas as pessoas, apesar das suas possíveis necessidades.

Condições de sustentabilidade da EA
1. Há uma necessidade contínua de EA na sociedade. Conforme foi documentado noutra
parte deste toolkit, o número de jovens com doença mental em muitos países europeus
tem vindo a aumentar. Poucos esforços foram feitos para desenvolver apoios para
alunos com doença mental nas escolas ao longo do século passado. Hoje em dia, a
situação já é diferente. A maioria dos países assinaram a Convenção das Nações Unidas
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que proclama que as pessoas com
deficiência e incapacidades devem ter os mesmos recursos que outros inseridos no
mesmo contexto. Os alunos com doença mental têm o direito de obter o apoio de que
necessitam para estudar. É por isso que vemos a EA como um serviço muito importante.
2. A EA é reconhecida como um serviço único e independente. Não é a educação
especial, o tratamento de doença mental ou de gestão de casos. A EA é um serviço
multidisciplinar que permanece na fronteira dos cuidados de saúde mental, educação e
assistência social. Graças à definição clara de objetivos, público-alvo e métodos, é um
serviço independente e exclusivo. Não vemos esforços da esfera de saúde, esferas
sociais ou educacionais lutando para absorver a EA - na verdade, na maior parte vemos
processo exatamente o oposto. É por isso que consideramos a EA um serviço
independente e estamos construindo sua existência independente, escolhendo o nome, a
edição do toolkit, realizando palestras sobre EA, e assim por diante.
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3. A EA é um serviço progressivo de qualidade, eficaz, cujos resultados podem ser
justificados. Isso pode ser baseado em evidências.
4. A EA financia-se adequadamente. Se determinadas condições forem atendidas, o
programa de EA será sustentável. A seguir, as duas últimas condições serão explicadas
em mais pormenor.
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Qualidade e avaliação de um programa de EA
Os programas de educação são organizados no melhor interesse de seus clientes,
nomeadamente os estudantes. Os programas são construídos de acordo com as necessidades dos
estudantes, e de acordo com os contextos locais. As principais partes interessadas terão de fazer
avaliações completas de seus programas numa base regular para garantir os melhores serviços
possíveis para os seus alunos. Implementar, manter e continuar a desenvolver um programa de EA é
visto como um processo contínuo, um processo incremental de melhoria. Para este fim, a qualidade e a
avaliação são duas construções sobrepostas que necessitam de atenção periódica de todas as partes
interessadas.
Num nível mais fundamental, os programas precisam aprofundar sobre o processo e conteúdo.
Exemplos são, o programa de EA foi implementado conforme o previsto? O programa serve o grupoalvo a que se destina? Uma vez estabelecido, e uma vez que houve tempo suficiente, pode-se dizer que
as metas dos programas de EA estão sendo cumpridas? Os resultados satisfatórios?
Qualquer avaliação dos serviços de EA deve centrar-se sobre se os alunos recebem serviços
que os ajudam a alcançar seus próprios objetivos. As perguntas que devem serem feitas:
• O que o ensino (superior) significa para si?
• O que o/a ajudou a permanecer na escola?
• O que vos impediu de permanecer na escola?
• Como é que valoriza o apoio do Serviço de Educação Apoiada?
• Como podemos melhorar o nosso serviço de Educação Apoiada?
Em suma, precisamos saber tanto como as coisas estão a ser feitas como o que não está. Isto
implica desenvolver e implementar medidas de processo e medidas de resultados. Medidas de
processo vão ajudar a fornecer orientações objetivas, através das quais as partes interessadas podem
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implementar e / ou melhorar as práticas consideradas válidas e confiáveis. Juntas, estas medidas
constituem uma norma para os avaliadores aferirem a fidelidade à referida norma. Precisamos também
de coligir os resultados, e, neste contexto, estamos realmente a medir se o programa consegue ajudar o
aluno atingir o objetivo educacional. As metas podem ser de longo prazo ou a curto prazo e ambos
podem ser traduzidas em medidas concretas. Os processos e resultados compõem a prova a partir do
qual os interessados podem avaliar os programas de EA localmente, e a agregação de tais evidências
ajudam a construir o campo da Educação Apoiada como um serviço específico e de valor como um
todo. Cabe a todas as partes interessadas do programa dar atenção estas questões em uma base regular.
As partes interessadas podem abordar ideias de como as metas devem ser entendidas. Embora
tenhamos enfatizado ao longo do nosso consórcio a importância de uma prestação de serviços baseada
nos direitos humanos, onde a orientação dos valores substitui considerações de ordem económica,
também devemos atender a realidades económicas e as metas de financiadores do programa EA. Um
financiador investirá fortemente em resultados, como estes se reflectem na realização das metas dos
estudantes e no caminho subsequente para o emprego. Em última análise, estes são impactos nas taxas
de desemprego e de inclusão socioeconómica em termos sociais.
No entanto, é legitimo que existam estudantes que procurem apoio para obter educação
superior por si só, sem qualquer aspiração concreta de futuro emprego. A nossa atitude em relação a
esses estudantes é igual à que temos para as motivações relacionadas com o emprego. Por isso, embora
queiramos coligir medidas de resultados, essas medidas devem ser escolhidas e analisados apenas de
acordo com os objetivos educacionais dos alunos.
O impulso de colaboração deste consórcio visou melhorar a compreensão de cada parceiro
sobre a Educação Apoiada em geral e também para ajudar a consolidar a evidência com base na
prática. Um aspecto saliente em todas as orientações nacionais do nosso consórcio foi a importância
dada à avaliação dos alunos sobre a relação específica com o técnico de EA. A relação positiva com o
técnico de EA é vista como necessário para manter a esperança e persistência durante todo o processo
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de ensino superior. Os resultados reforçam ainda mais a investigação sobre recovery existente, em que
os utilizadores do serviço avaliam a ligação da EA com os processos de recovery na doença mental.
Existem várias fontes na literatura, que abrangem os temas de avaliação e qualidade para o
desenvolvimento de práticas baseadas em evidências científicas. No caso presente, a EA é já uma
prática promissora. Recomendamos a consulta de mais informação disponível online em
www.samhsa.gov. e a avaliar as suas próprias práticas por referência às orientações dadas.

Finanças
De certa forma, o dinheiro é sempre importante. Como já foi dito em várias partes neste
documento, o foco da Educação Apoiada é ajudar a atingir as aspirações educacionais das pessoas com
problemas de saúde mental. Uma vez que o direito à educação é um dos direitos humanos
fundamentais, segundo a ONU, torna-se uma responsabilidade de cada Estado. Deste ponto de vista,
consideramos que é essencial afirmar que a Educação deve ser financeiramente e assegurada a partir
de recursos estatais. Ao nível prático do financiamento: se quisermos estabelecer Educação Apoiada
como um serviço independente, é difícil assentar apenas no trabalho voluntário ou em trabalho
paralelo. Pelo contrário, é necessário um custo orçamental como para qualquer outro serviço regular.
Os custos de um serviço de EA podem variar muito, mas o componente principal é sempre o
custo com o pessoal técnico de EA. Além disso, existem as salas operacionais e instalações,
escritórios, telefones, internet, despesas de viagem, formação e ensino de trabalhadores, supervisão,
disseminação. Os custos de aquisição para computadores, telefones, talvez um carro (dependendo da
área de serviço - se localizado na universidade, onde estão os campi universitários ou se é uma agência
independente e trabalha para várias instituições em vários locais.
Fontes de financiamento: Geralmente, onde o serviço pode pedir dinheiro é a regra aplicada.
Dada a escala europeia do toolkit, é difícil para indicar recursos financeiros específicos que possam ser
usados em toda a Europa. Normalmente, um novo serviço começa como um projeto voluntário
pequeno ou uma iniciativa de indivíduos ou instituições que mais tarde são financiados por subsídios
de ministérios (educação, saúde, assuntos sociais) e governos, ou de fundos estruturais da UE (como
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foi este projeto). Passando a vigência deste tipo de financiamento, é necessário procurar formas de
financiamento permanentemente.
As organizações não-governamentais, por vezes, seguem o caminho da construção de uma
rede de financiadores regulares. Esta é uma tradição nos EUA, mas não é um meio de financiamento
sustentável na Europa. É preferível, apoios das organizações maiores, ou departamentos de Estado
(regional, municipal, etc.). A EA pode tornar-se uma parte integrante dos centros de informação e
orientação escolar em universidades. Nalguns países, a EA é fornecida no âmbito da reabilitação
psicossocial e é financiada de forma semelhante ao emprego apoiado e serviços semelhantes, através
de subsídios ou pagamentos de seguro de saúde ou benefícios sociais governamentais. Tornar-se uma
parte do orçamento do Estado é o alvo final para o financiamento sustentável do serviço. Nos países
onde EA foi desenvolvida, a experiência mostra que nenhum ministério tem estado disponível para
apoiar na integra um serviço de EA. O pleno reconhecimento da singularidade e eficácia da EA pelos
governos ainda está para chegar. No entanto, a experiência ensina que sempre se encontraram formas
de manter o serviço de EA e isso alimenta-nos com esperança para uma maior consolidação dos
serviços de EA nos sistemas de políticas sectoriais dos nossos países.
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