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Globalização, mulculturalidade, educação intercultu-

Animação sociocultural - Intervenção e educação

ral e intervenção comunitária

comunitária: democracia, cidadania e parcipação

José Pereira, Marcelino Lopes e Maria Cabral | 2016

Cá a Cebolo, José Pereira e Marcelino Lopes | 2012

[sinopse]

[sinopse]

Este livro procura encontrar caminhos e pontes à volta

Este Livro aborda as seguintes temá cas: as artes como

animação sociocultural, mul culturalidade e educação

meio de educação, desenvolvimento e intervenção

intercultural; procura ainda promover a animação socio-

comunitária, educação comunitária, democracia e

cultural como uma metodologia de intervenção assente

direitos humanos, movimentos sociais e par cipação,

em técnicas sociais culturais e educa vas para levar as

educação comunitária e diálogo intergeracional, inter-

pessoas a agir e a interagir no sen do de as tornar prota-

venção e desenvolvimento comunitário, animação

gonistas e não seres passivos, marginais e resignados.

sociocultural e redes sociais e cidadania modernidade e
pós-modernidade.

Animação sociocultural, turismo rural e desenvolvi-

A hipnologia: sono e sonhos

mento comunitário

Jean Paul Nahon e Mar ne Hédouin | 1996

Franclim Sousa, José Pereira e Marcelino Lopes | 2017
[sinopse]
[sinopse]

Este livro aborda os seguintes assuntos: a fenomeno-

Neste livro encontram-se reunidos textos de inves ga-

logia do sono do adulto; a ﬁsiologia do sono; patolo-

dores e técnicos que reﬂetem as relações da animação

gia do sono; as terapêu cas das perturbações do

sociocultural, o turismo rural e o desenvolvimento

sono; depressão, o sono e a cronologia; maturação

comunitário nas suas plurais dimensões.

da electrogénese cerebral.

História dos serviços de saúde mental

Ataque a la democracia y al bienestar

coord. Pedro Cintra e Nuno Pessoa Gil | 2008

Vicenç Navarro | 2015

[sinopse]

[sinopse]

Este livro trata do estado atual dos serviços psiquiátri-

Este livro encontra-se dividido em 7 partes e analisa

cos portugueses em Portugal. O livro é composto por

cri camente as explicações económicas dos estabe-

2 volumes que mostram a história das ins tuições,

lecimentos polí cos para impor essas medidas e

que ao longo dos anos, se têm ocupado da prestação

propõe alterna vas silenciadas, ocultas e marginali-

de cuidados assistenciais da mente. O 1º vol. revela a

zadas.

situação das ins tuições localizadas a norte e centro e
o 2º vol. as ins tuições do sul e ilhas.

Bem-me-quer, mal-me-quer: o impacto das repre-

Crise de materialidade no serviço social: repercus-

sentações sociais na luta contra a pobreza em

sões no mercado proﬁssional

Portugal

Rose M. S. Serra| 2000

Ana Albergaria, Cá a Santarém e Tiago Caio | 2014
[sinopse]
[sinopse]

Este livro aborda problemá cas decorrentes das

Este estudo pretendeu perceber de que forma as

transformações do mundo do trabalho na base

representações sociais face à pobreza e exclusão

material da vida social e do neoliberalismo na esfera

social enformam a intervenção e a atuação dos

social e do neoliberalismo na esfera estatal, como

técnicos e dirigentes junto dos utentes/clientes,

resposta do capital à sua própria crise, com as suas

entre outras questões.

consequências para as classes trabalhadoras.
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Grupos proﬁssionais, proﬁssionalismo e sociedade do
Ecologia para organizações juvenis

conhecimento

Jordi Miralles | 2000

Teresa Carvalho, Rui San ago e Telmo Caria | 2012

[sinopse]

[sinopse]

Este livro é um guia que permite fazer face aos desaﬁos

O presente livro cons tui-se como uma referência

ambientais que a nossa geração deverá superar para

nesta área, quer pelo rigor e riqueza da informação

sobreviver no futuro. A resolução ecológica carece de

recolhida, sistema zada e interpretada, quer pelo fato

mentes abertas, mas também de todo o amor do nosso

de agora tornar acessível a um público vasto um co-

coração.

nhecimento substan vo, intrínseco às ciências sociais,
centrado nos grupos proﬁssionais, no proﬁssionalismo
e na sociedade de conhecimento.
Lano small businesses and the american dream

Intervenções breves: álcool e outras drogas

Melvin Delgado | 2011

Carina Borges e Hilson Filho | 2007
[sinopse]
[sinopse]

Pequenas empresas la nas proporcionam conforto

Este livro promove o lançamento de um desaﬁo a

social, económico e cultural às suas comunidades

todos os proﬁssionais envolvidos nesta área para que

bem como são excelentes facilitadores das capacida-

reexaminem as suas crenças, valores e teorias sobre o

des da comunidade - um componente importante da

uso de substâncias e para que foquem as suas energias

prá ca do trabalho social. Revendo as pesquisas mais

nas áreas prioritárias que permitem a abordagem

recentes sobre economias formais e informais, den-

deste fenómeno complexo.

tro de comunidades urbanas de cor, Melvin Delgado
apresenta os fundamentos demográﬁcos para uma
colaboração mais rica entre teoria e prá ca.

Manual de sugestões para estudantes

Metodologias de invesgação em animação socio-

Maria Olívia Dias| 2008

cultural
2011

[sinopse]
Esta publicação é o resultado de uma inves gação,

[sinopse]

realizada em contexto de aulas, nos primeiros anos

Este livro aborda as principais técnicas metodológi-

de ensino universitário, nas disciplinas de Métodos e

cas de inves gação aplicadas à animação sociocultu-

Técnicas de Inves gação Social e Sociologia da licenci-

ral; nomeadamente: desaﬁos da inves gação quali-

atura em Gestão, Serviço Social e Pós-graduações.

ta va em animação sociocultural, inves gação e
avaliação da animação sociocultural.

O doutoramento: a odisseia de uma fase da vida

O fantoche que ajuda a crescer

Emília Rodrigues Araújo | 2006

Rose M. S. Serra| 1989

[sinopse]

[sinopse]

Este livro versa o modo como se fazem doutoramen-

Fruto de vários anos de reﬂexão e pesquisa, este

tos em Portugal, dando conta das razões porque as

livro aparece como um primeiro ponto de situação

pessoas tendem a interpretar o doutoramento como

da descoberta e aprendizagem sobre o convívio com

uma “fase”.

fantoches.
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O animador sociocultural no século XXI

O estado do teatro em Portugal

José Pereira, Marcelino Lopes, Marta Maciel | 2015

José Dantas Pereira, Marcelino de Sousa Lopes e Roberto Pascual Rodriguez | 2010

[sinopse]
U m livro onde se explora as questões dos Animadores

[sinopse]

Socioculturais no Século XXI, nomeadamente: a forma-

Esta obra cole va reúne as principais comunicações do

ção dos animadores socioculturais; os âmbitos de inter-

Congresso: O Estado do teatro em Portugal realizado

venção dos animadores sociocultural; o perﬁl, a deonto-

em Novembro de 2010, na cidade de Viana do castelo,

logia e a é ca do animador sociocultural; o emprego, as

organizado pela Intervenção - Associação para a Pro-

funções e o empreendedorismo; a Iden dade dos ani-

moção e Divulgação Cultural.

madores socioculturais; as perspe vas futuras do Animador Sociocultural.
Teatro do oprimido
José Pereira, Manuel Vieites e Macelino Lopes | 2013

The sociology of the caring professions
Pamela AbboI and Liz Meerabeau| 2005

[sinopse]
Este livro aborda os seguintes conteúdos: teatro do

[sinopse]

oprimido e movimentos sociais no século XXI; teatro

Este livro aborda o papel das proﬁssões assistenciais

do oprimido e grupos de risco; o teatro do oprimido a

e reformas no estado de bem-estar social, avaliando

cidadania e a par cipação; experiências de teatro do

o impacto nos papéis e relacionamentos organizaci-

oprimido; o teatro do oprimido e a educação no século

onais. Com interesse para todos aqueles que estu-

XXI; teatro do oprimido e a intervenção comunitária; A

dam sociologia, polí ca social, enfermagem e servi-

é ca e a esté ca no e do teatro do oprimido; teatro do

ço social.

oprimido: teorias, paradigmas, fundamentos e metodologias.
Tiagolas

Animação sociocultural e necessidades educavas

Ana Paula Moreira, [et.al] | 2011

especiais
Marcelino Lopes e Mariana Peres | 2010

[sinopse]
Este livro de “estórias”, que se assume, de certa

[sinopse]

forma, como uma coletânea de contos sobre a vida e

Este livro procura potenciar a animação sociocultural

a deﬁciência, escrito pelo pai de Tiago, ajuda a com-

como meio de promoção da autonomia e do autode-

preender melhor esse mosaico de afetos e sensibili-

senvolvimento bem como projetar a vidades no

dades, preenchido de diﬁculdades quo dianas, dando

campo social, cultural e educa va como meio de

-nos um ﬁlme do interior desse mundo onde se des-

envolvência das pessoas portadoras de necessidades

cobre simultaneamente o chumbo e a prata, que a

educa vas especiais.

muitos assusta ou é indiferente.

As artes na educação

A animação sociocultural e a educação intergeracio-

José Pereira, Manuel Francisco Vieites e Marcelino

nal

de Sousa Lopes | 2014

Alexandra Magalhães, José Pereira e Marcelino de
Sousa Lopes | 2018

[sinopse]
Este livro aborda os seguintes conteúdos: o cinema

[sinopse]

mul média na educação; as artes plás cas na educa-

Neste livro abordam-se as seguintes temá cas:

ção; educação comunitária e intervenção arVs ca; a

Envelhecimento a vo; Intergeracionalidade; Estraté-

dança na educação; o teatro na educação; a música

gias de vida a va; Envelhecimento; Animação Socio-

na educação; artes performa vas na educação;

cultural.

animação arVs ca na educação e experiências arVs -
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