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Separados pelo contexto: qualidade de vida e perceções de fratrias em perigo 

 

 

RESUMO 

Recentemente tem vindo a assistir-se à generalização da prática de não separação dos irmãos 

quando retirados do meio natural de vida; contudo, são ainda várias as fratrias em perigo que 

são separadas. Apesar de diversos estudos fundamentarem os benefícios da não separação, não 

são conhecidas investigações em Portugal que avaliem a qualidade de vida dos irmãos 

separados. O presente estudo visa avaliar a qualidade de vida de fratrias separadas, 

considerando o contexto de vida em que se encontram – natural ou institucional. 

Simultaneamente, procura aferir a perspetiva dos irmãos acerca da separação. Recorreu-se, para 

isso, a um design misto. Foram incluídas no estudo 25 crianças/jovens (8-18 anos). Os 

resultados revelam que existem diferenças ao nível da qualidade de vida, em função do 

contexto, apenas nas dimensões Estado de Humor Geral e Ambiente Escolar e Aprendizagem. 

Irmãos acolhidos conjuntamente mencionaram que esta prática facilitou a adaptação e 

permanência na instituição. Verificou-se ainda que a maioria dos participantes revelou não 

concordar com a separação fraterna, apesar de considerarem que a relação com os irmãos se 

manteve igual após a separação, devido à frequência de contactos. Apesar disso, não se 

verificou uma associação entre a frequência de contactos e a qualidade de vida.  

 

 

 

Palavras-chave: fratrias separadas, qualidade de vida, acolhimento institucional, meio natural 

de vida, frequência de contactos 
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Separated by context: quality of life and the perceptions of siblings in danger 

 

 

ABSTRACT 

Recently we have been witnessing the widespread practice of not separating siblings when 

taken from the natural environment; however, there are still several siblings in danger that are 

separated. Although various studies substantiating the benefits of no separation, there are no 

known investigations in Portugal that assess the quality of life of separated siblings. The present 

study aims to evaluate the quality of life of separate siblings, considering the life context in 

which they are - natural or institutional. Simultaneously seeks to gauge the perspective of the 

siblings about the separation. We resorted to a mixed design to accomplish our objective. The 

study included 25 children/young people (8-18 years). The results reveal that there are 

differences in the quality of life, depending on the context, only in the dimensions General State 

of Humor and School Environment and Learning. Siblings hosted jointly mentioned that this 

practice facilitated the adaptation and stay in the institution. It was also found that most 

participants do not agree with fraternal separation, although they consider that the relationship 

with the siblings remained the same after the separation, due to the frequency of contacts. 

Nevertheless, we could not confirm an association between the frequency of contact and the 

quality of life. 

 

 

 

Keywords: Separated siblings, quality of life, foster care, home care, frequency of contacts
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Introdução 

Irmãos e irmãs que cresceram na mesma família partilharam, à priori, experiências 

semelhantes. Assim, quando afastados do lar e dos cuidadores, devido à incapacidade destes 

lhes proporcionarem um desenvolvimento adequado, podem compreender-se de um modo 

único, tendo em consideração a história que partilham (Herrick & Piccus, 2005). Estes irmãos 

e irmãs podem ter aprendido a lidar com o stress de uma forma equiparável e, no final, podem 

oferecer apoio emocional uns aos outros em face da adversidade (Herrick & Piccus, 2005). Os 

irmãos são, neste seguimento, importantes fontes de apoio, na medida em que se podem ajudar 

mutuamente, quer no melhor ajustamento à separação do lar e dos cuidadores, quer na 

minimização de danos psicológicos a longo prazo (Shlonsky, Bellamy, Elkins & Ashare, 2005). 

Paralelamente, constituem-se relevantes figuras de companheirismo e de cooperação, ainda que 

o relacionamento fraterno possa, simultaneamente, ser pautado pelo conflito, competição ou até 

mesmo agressão (Turnbull & Turnbull, 2001 cit in Teixeira, 2011). Avaliar a dinâmica da 

relação é, por isso, fundamental no momento de decidir manter os irmãos juntos ou separados, 

quando se impõe a sua separação dos progenitores.  

No que respeita a esta decisão, ao longo do tempo tem vindo a assistir-se a um 

incremento da prática de não separação dos irmãos quando retirados do meio natural de vida 

(Teixeira, 2011); contudo, apesar dos esforços, são ainda vários os casos em que as fratrias em 

perigo são separadas, como consequência de diversos fatores, como seja o facto de nem todos 

os irmãos serem retirados do lar, ou em virtude do acolhimento em diferentes instituições, que 

pode resultar de aspetos organizacionais (e.g., políticas/dinâmicas da instituição, falta de 

recursos) e de limitações à colocação conjunta (e.g., tamanho da fratria) (Shlonsky, Bellamy, 

Elkins & Ashare, 2005). Outras razões apontadas para o acolhimento separado estão 

relacionadas com os casos de abuso sexual entre irmãos (Tarren-Sweeney & Hazell, 2005) ou 

com relações conflituosas e de rivalidade (Leathers, 2005). 

Relativamente à prática de colocação conjunta ou separada de fratrias, a literatura revela 

uma ambiguidade de resultados em estudos que se debruçaram sobre esta decisão (Leichtentritt, 

2013). Esta ambiguidade pode ser explicada pela escassez de estudos que tenham em 

consideração a perspetiva das crianças sobre a colocação dos irmãos, assim como do seu ponto 

de vista acerca da separação e de como esta as afeta, apesar do valor inquestionável deste tipo 

de estudos (Lundström & Sallnäs, 2012). Não obstante, os reduzidos estudos qualitativos 

demonstram que, quando questionadas diretamente, crianças e jovens em acolhimento 

institucional revelam preferir ser colocados conjuntamente com os seus irmãos (Herrick, 2002). 
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Paralelamente, um crescente número de investigadores tem vindo a sugerir que a presença dos 

irmãos pode ser fundamental para manter o sentimento de continuidade familiar e de segurança 

perante uma situação desconhecida e potencialmente assustadora, como o acolhimento 

institucional (Miron, Sujan & Middleton, 2013), assim como para atenuar o sentimento de 

abandono (Davidson-Arad & Klein, 2011). Pelo contrário, a separação dos irmãos pode levar a 

um sentimento de culpa, tristeza, preocupação, angústia, perda da rede de apoio natural, assim 

como pode contribuir para a deterioração das relações familiares ao longo do tempo (Herrick 

& Piccus, 2005). A preservação dos laços entre irmãos é importante não só para o sentimento 

de segurança, como também para o bem-estar e saúde das crianças que foram maltratadas (Gass, 

Jenkins, & Dunn, 2007; Shlonsky & Berrick, 2001, cit in Waid, 2014). A propósito destas 

dimensões, a investigação é consistente, demonstrando que crianças e jovens em acolhimento 

institucional auto relatam mais problemas de saúde e menor qualidade de vida do que a 

população em geral da mesma idade (Farruggia & Sorkin, 2009, cit in Woods, Farineau & 

McWey, 2011). Todavia, são escassos os estudos que se baseiam na qualidade de vida e relação 

entre irmãos, sobretudo quando separados. Neste domínio, um estudo levado a cabo por 

Davidson-Arad e Klein (2011) demonstrou que jovens institucionalizados com pelo menos um 

irmão relataram maior bem-estar do que os jovens que foram institucionalizados sozinhos. O 

mesmo estudo revelou que a frequência dos contactos fraternos não contribuiu para a qualidade 

de vida das crianças que foram acolhidas sozinhas, embora grande parte das investigações neste 

âmbito enfatizem a importância dos contactos para o bem-estar das crianças/jovens (McBeath, 

Kothari, Blakeslee, Lamson-Siu, Bank, Linares, Wais, Sorenson, Jimenez, Pearson & Shlonsky, 

2014).  

Face ao exposto, o presente estudo assume-se como inovador, tendo em conta que 

pretende colmatar a lacuna existente na investigação, particularmente a nível nacional, na 

medida em que não se tem conhecimento de estudos que procuram avaliar a qualidade de vida 

em irmãos que foram separados, como consequência da aplicação da Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo (Lei nº 147/99, art. 49º), que prevê o acolhimento institucional. 

Simultaneamente, assume-se de extrema relevância incluir a perceção das próprias crianças 

relativamente ao relacionamento fraterno e ao possível impacto que a medida de 

institucionalização possa ter neste, devido à escassez deste tipo de estudos. 

 Assim, tendo por base investigações anteriores e as lacunas existentes na investigação, 

sobretudo a nível nacional, constituem-se como objetivos principais do presente estudo: 

(1) Avaliar a qualidade de vida de crianças/jovens pertencentes a fratrias em perigo 

separadas, como consequência da aplicação da medida de proteção de 
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acolhimento institucional. Mais concretamente, pretende-se avaliar a qualidade 

de vida em crianças/jovens que se encontram em condição de acolhimento 

institucional e dos seus irmãos a viver em meio natural de vida e/ou em outras 

instituições. 

(2) Explorar as narrativas das crianças/jovens sobre as suas relações fraternas, 

procurando-se aceder às perceções dos participantes acerca da separação da 

fratria e da medida de acolhimento institucional. Paralelamente, pretende-se 

compreender se esta medida teve, ou não, impacto na relação fraterna. 
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Método 

 

Participantes 

No presente estudo participaram 25 crianças/jovens de fratrias separadas, com idades 

compreendidas entre os 8 e os 18 anos (M = 13.96, DP = 3.155). Dos 25 participantes, 18 

encontravam-se em acolhimento institucional e 7 em meio natural de vida.  

Do total de crianças/jovens, 14 pertenciam a 7 díades de irmãos e 3 a uma tríade. Os 

restantes 8 participantes constituem sujeitos independentes, tendo em conta que não foram 

incluídos no estudo os seus irmãos razões de ordem metodológica (não cumprimento dos 

critérios de inclusão relativos à idade) ou contingente (ausência de consentimento para a sua 

participação). Apenas os irmãos pertencentes a uma díade se encontravam a viver na mesma 

instituição, tendo outros irmãos em meio natural de vida. As restantes díades encontravam-se 

totalmente separadas. Na tríade, dois irmãos viviam juntos com a família biológica e o outro 

elemento da fratria encontrava-se a viver numa instituição. Verificou-se que o tamanho mínimo 

das fratrias foi de 2 e o máximo de 10 irmãos (M = 3.52, DP = 1.66).  

 No que respeita à escolaridade, a maioria dos participantes (80%) frequentava o ensino 

básico, sendo que 16% se encontravam no 1º ciclo e 64% no 2º ciclo. Os restantes 20% 

frequentavam o ensino secundário. Relativamente ao sexo, 12 participantes são do sexo 

feminino (48%) e 13 do sexo masculino (51%).  

Na seleção e inclusão dos participantes foram considerados alguns critérios, 

designadamente: 

(1) A idade – foram incluídas crianças/jovens com idades compreendidas entre os 8 e 

os 18 anos; 

(2) A medida de proteção – apenas foram incluídas fratrias em que pelo menos uma 

criança/jovem estivesse em regime de acolhimento institucional. 

(3) A fratria – foram incluídas apenas crianças/jovens com irmãos em meio natural de 

vida e/ou noutra instituição, estando separados. 

Tendo em conta o número reduzido de participantes, foi calculada a normalidade da sua 

distribuição, através do teste de Kolmogorov-Smirnov, tendo-se verificado que não cumpre os 

requisitos da distribuição normal. 

 

Instrumentos 

 Foi aplicado o questionário Kidscreen-52 – versão crianças e adolescentes –, a fim de 

avaliar diferentes domínios da qualidade de vida dos participantes, com idades compreendidas 
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entre os 8 e os 18 anos. O Kidscreen-52 é um questionário de autopreenchimento, que se destina 

a avaliar a saúde geral associada à qualidade de vida. Contempla 10 dimensões, nomeadamente: 

Saúde e Atividade Física; Sentimentos; Estado de Humor Geral; Autoperceção; Tempo Livre; 

Família e Ambiente Familiar; Questões Económicas; Amigos; Ambiente Escolar e 

Aprendizagem e Provocação (Gaspar & Matos, 2008). Importa mencionar que, no presente 

estudo, a dimensão Família e Ambiente Familiar foi adaptada para os participantes em 

acolhimento institucional, na medida em que algumas crianças/jovens não têm qualquer tipo de 

contacto com a família biológica. Face a isto, a dimensão passará a denominar-se Ambiente 

Familiar ou Institucional. No que concerne às propriedades psicométricas do questionário, foi 

estimada a fidelidade segundo a sua consistência interna, tendo-se obtido um alfa de Cronbach 

de .78, que possibilitou conferir a homogeneidade dos itens.  

 No sentido de aceder às perceções das crianças/jovens relativamente ao acolhimento 

institucional e à separação das fratrias, foi elaborada uma entrevista semiestruturada, a qual foi 

adaptada em função do meio de vida dos participantes. A entrevista é constituída por três grupos 

de questões, de modo a responder aos objetivos propostos inicialmente.  

O primeiro grupo de questões visa caracterizar os participantes em estudo e averiguar o 

seu conhecimento sobre o motivo do acolhimento institucional – próprio ou do(s) irmão(s). É 

composto por questões como “Que idade tens?”; “Há quanto tempo vives nesta instituição? ou 

“Sabes há quanto tempo é que o(a) teu(tua) irmão(ã) vive na instituição?”; “Porque motivo 

não estás a viver com a tua família?”. 

O segundo grupo pretende: a) caracterizar as dinâmicas fraternas; b) conhecer a política 

das instituições relativa aos contactos entre irmãos; c) indagar se houve alguma alteração na 

relação fraterna após a separação, quer seja de aproximação ou deterioração. Inclui questões 

como “Quantos irmãos tens?”; “Quantas vezes tens contactos com cada um dos teus irmãos?”; 

“Gostavas de estar mais vezes com eles? Isso não acontece porquê?”; “Que importância é que 

os teus irmãos têm para ti?”; “A relação que mantinhas com os teus irmãos alterou-se depois 

de vires para a instituição? De que forma?”.  

 O terceiro grupo de questões visa averiguar as atribuições que as crianças/jovens fazem 

para o facto de os irmãos viverem num contexto diferente do seus e quais as perceções 

associadas a esta separação. Inclui-se ainda uma questão relativa ao acolhimento conjunto. Este 

grupo é constituído por questões como “Algum dos teus irmãos está a viver noutra instituição?; 

“Sabes por que é que os teus irmãos não estão todos na mesma instituição?”; “Algum dos teus 

irmãos continua a viver na casa onde vivias? Porquê que achas que continua(m) lá?”; “O que 

pensas de os irmãos não estarem todos juntos?”.  
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Procedimento 

Para a realização do estudo foram delineadas duas fases distintas, de modo a poder 

aceder primeiramente aos participantes em acolhimento institucional e, posteriormente, aos 

irmãos residentes em outras instituições e/ou em meio natural de vida. 

A primeira fase envolveu o contacto com as instituições e a subsequente recolha de 

dados. Assim, num primeiro momento, foi realizado um pedido formal de autorização aos 

diretores de 14 instituições de acolhimento da região Norte de Portugal, incluindo Centros de 

Acolhimento Temporário (CAT) e Lares de Infância e Juventude (LIJ). Explicados os objetivos 

e procedimentos do mesmo, foi garantido o anonimato e a confidencialidade dos dados 

recolhidos e assegurada a sua utilização estrita apenas para fins de investigação. Após 5 

instituições terem aceite o pedido de colaboração, deu-se início à recolha de dados.  

Nesta etapa realizou-se uma pequena entrevista com um técnico da instituição com os 

seguintes objetivos: a) selecionar as crianças/jovens que preenchiam os critérios de inclusão no 

estudo; b) identificar os motivos subjacentes ao acolhimento institucional; c) averiguar a 

existência de irmãos a residir noutras instituições, em famílias de acolhimento e/ou com a 

família biológica, de modo a poder incluí-los na investigação. Posteriormente, após o 

consentimento das crianças/jovens, procedeu-se à aplicação do Kidscreen-52 e da entrevista 

semiestruturada, que tiveram uma duração aproximada de 10 e 30 minutos, respetivamente. 

Durante a recolha de dados foram assegurados os procedimentos éticos aplicáveis. As 

entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas na íntegra. 

Após terem sido recolhidos os dados relativos às crianças/jovens em acolhimento 

institucional, deu-se início à segunda fase, junto dos irmãos residentes noutras instituições e/ou 

em meio natural de vida. Assim, foi solicitada a autorização para a investigação aos diretores 

da instituição ou aos cuidadores, no caso de os irmãos serem menores, ou diretamente a estes, 

no caso de serem maiores de idade. A recolha de dados seguiu o mesmo procedimento realizado 

com os participantes em acolhimento institucional.  

 

Estratégias de Análise de Dados 

A análise estatística dos dados recolhidos foi congruente com o design misto do estudo. 

Assim, os dados relativos ao Kidscreen-52 foram analisados estatisticamente através do 

programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 22. Para as análises, foram 

utilizados testes não-paramétricos, tendo em consideração que a análise exploratória de dados 

revelou que os pressupostos subjacentes à utilização de testes paramétricos não foram 

cumpridos.  
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 As entrevistas semiestruturadas foram analisadas qualitativamente, com recurso à 

técnica de análise de conteúdo. Na análise do material foram respeitadas as etapas definidas por 

Bardin (1977). As categorias resultantes da análise das entrevistas foram definidas a partir dos 

dados e a unidade de registo selecionada foi a unidade de sentido, tendo sido excluídas da 

análise informações irrelevantes. Por fim, relativamente à unidade de enumeração, foi feita a 

contagem de ocorrências, i.e., a contagem do número de unidades de registo para cada 

categoria.  
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Resultados 

 

Qualidade de vida 

 Com vista a responder ao primeiro objetivo do estudo, procurou-se averiguar se 

existem diferenças entre a perceção da qualidade de vida em função do contexto de vida das 

crianças/jovens. Verificou-se que não existem diferenças significativas entre o grupo de 

participantes em meio institucional (Ordem Média = 11.83) e o grupo em meio natural de vida 

(Ordem Média = 16.00) ao nível da qualidade de vida em geral, U = 42.00, p = .203. Todavia, 

a análise da Tabela 1 permite constatar que existem diferenças significativas entre os grupos 

nas dimensões Estado de Humor Geral, U = 20.50, p = .010, e Ambiente Escolar e 

Aprendizagem, U = 14.50, p = .003. O grupo das crianças/jovens em acolhimento institucional 

exibe valores mais elevados na primeira dimensão (Ordem Média = 15.36), em relação ao 

segundo grupo (Ordem Média = 6.93), revelando, deste modo, humor mais negativo. O grupo 

em meio natural de vida exibe valores mais elevados na dimensão Ambiente Escolar e 

Aprendizagem, o que significa que apresentam maior satisfação com a escola e ambiente escolar 

e com o seu desempenho enquanto alunos, em comparação ao grupo em meio institucional. 

 

 

Tabela 1 

Diferenças na perceção de qualidade de vida em função do contexto de vida 

 

*p<.05        **p<.01 

 

Dimensões 

Ordem Média 

Acolhimento 

Institucional 

(n = 18) 

Ordem Média 

Meio natural de 

vida 

(n = 7) 

 

U 

 

Sig. 

Saúde e Atividade Física 11.64 16.50 38.50 .132 

Sentimentos 11.78 16.14 41.00 .180 

Estado de Humor Geral 15.36 6.93 20.50  .010* 

Autoperceção 13.08 12.79 61.50 .927 

Tempo Livre 12.17 15.14 48.00 .357 

Ambiente Familiar ou Institucional 12.72 13.71 58.00 .761 

Questões Económicas 13.39 12.00 56.00 .666 

Amigos 11.33 17.29 33.00 .068 

Ambiente Escolar e Aprendizagem 10.31 19.93 14.50    .003** 

Provocação 12.75 13.64 58.50 .772 
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Frequência de contactos presenciais 

De todas as crianças/jovens que participaram no estudo, 52% (n=13) mencionaram estar 

semanalmente com os irmãos; 20% (n=5) diariamente; 8% (n=2) duas ou mais vezes por 

semana e 4% (n=1) quinzenalmente, enquanto 8% (n=2) mencionaram estar com os irmãos 

apenas nas férias escolares e os restantes 8% (n=2) referiram nunca ter contacto com os irmãos 

desde o que se encontram a viver na instituição. 

 

 

Qualidade de vida e frequência de contactos presenciais entre irmãos 

Procurou-se aferir se existe uma correlação entre a frequência de contactos entre irmãos 

que foram separados e a perceção da qualidade de vida das crianças/jovens. Verificou-se que, 

no presente estudo, a perceção da qualidade de vida não está associada à frequência de contactos 

entre irmãos, rs = -.001, p = .98. 

 

 

Motivo do Acolhimento Institucional 

Todos os participantes (N=25) mencionaram ter conhecimento do motivo da 

institucionalização – próprio ou do(s) irmão(s). Apenas um participante (4%) mencionou não 

querer falar sobre o motivo da institucionalização, tendo-se apurado, através do técnico da 

instituição, que a medida de proteção resultou de abuso sexual. Os motivos apontados pelos 

participantes foram, maioritariamente, congruentes com os motivos apontados pelos técnicos 

da instituição. Assim, mais concretamente, quer os participantes, quer os técnicos, apontaram 

como motivos subjacentes ao acolhimento institucional a negligência (28%), os 

comportamentos desviantes (28%) e a mendicidade (4%).  

 Os técnicos apontaram ainda como principal motivo subjacente ao acolhimento a 

violência doméstica (36%), embora não tivessem discriminado os participantes que foram 

vítimas diretas ou indiretas. Os participantes, porém, fizeram esta distinção, sendo que 24% foi 

vítima direta de maus-tratos físicos, 12% foi vítima indireta (negligência devido à violência 

conjugal) e 4% vítima indireta e direta (negligência devido à violência conjugal e maus-tratos 

físicos). 
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Análise de conteúdo 

 Para comodidade de leitura, optou-se por apresentar a questão da entrevista, seguida dos 

dados obtidos a partir da análise das respostas. Numa primeira parte, serão apresentados os 

resultados gerais, baseados em todos os participantes que responderam à questão e, 

posteriormente, tendo em consideração os objetivos específicos do estudo, os dados das díades 

e tríade de irmãos.  

 

(1)  Gostavas de estar mais vezes com o/a(s) teu/tua(s) irmão/a(s)? Isso não 

acontece porquê? 

 

De todas as crianças/jovens que responderam a esta questão (N=25), apenas 4 

mencionaram não desejar estar mais vezes com os irmãos, em virtude de considerarem 

suficientes os contactos que mantêm. Estes 4 participantes encontravam-se em acolhimento 

institucional, sendo que dois constituem uma díade e residem conjuntamente, enquanto os 

outros dois (um sujeito independente e um elemento de uma díade) estão separados dos irmãos. 

Em contrapartida, os restantes 21 participantes revelaram querer estar mais vezes com os 

irmãos.  

As razões atribuídas pelos inquiridos (N=25) para a existência ou inexistência de 

contactos frequentes foram agrupadas em 6 subcategorias, distribuídas pelo grupo de 

participantes que traduziu o desejo de estar mais vezes com o(s) irmão(s) e pelo grupo que 

manifestou opinião diferente (Tabela 2): 

- Distância: inclui todas as produções que justificam a impossibilidade de contactos 

mais frequentes com a distância física “estão noutro país (…)”; “só posso estar com eles nas 

férias, porque vivem muito longe e não dá para os visitar nem eles a mim (…)”. 

- Políticas/dinâmicas institucionais: inclui todas as produções que justificam a 

impossibilidade de contactos mais frequentes com uma consequência resultante do acolhimento 

institucional, como seja a obrigatoriedade de residir na instituição “enquanto ele viver na 

instituição não posso estar com ele tantas vezes como queria (…)” ou o acolhimento (separado) 

em diferentes instituições “porque eu vivo aqui e ele está noutra instituição e só podemos estar 

juntos ao sábado, quando ele vem cá ou eu vou lá”. Incluem-se ainda todas as produções que 

remetem para a política/dinâmica da instituição relativamente à limitação ou facilitação dos 

contactos, respetivamente, “aqui na instituição não me permitem estar com a minha irmã. Já 

pedi várias vezes para passar o fim-de-semana com ela, mas não me deixam”; “não gostava 

de estar mais vezes com ela porque estou quando quiser, não tenho restrições”. Por último, 
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incluem-se todas as referências à política da instituição relativamente ao acolhimento limitado 

a crianças/jovens de apenas um sexo “porque aqui só vivem rapazes e não podemos estar 

sempre juntos como quando vivíamos na mesma casa”.  

- Famílias de acolhimento/adotivas não permitem o contacto: inclui as referências 

dos participantes ao impedimento do contacto entre irmãos pelas famílias de acolhimento ou 

adotivas “foram adotados e as famílias não me deixam vê-los (…)”. 

- Mau relacionamento com um dos progenitores: inclui todas as referências ao mau 

relacionamento com um dos progenitores como limitação dos contactos entre irmãos “porque 

não falo com o meu pai e por isso evito ir lá a casa”. 

- Acolhimento conjunto: inclui todas as referências ao acolhimento conjunto como 

razão apontada pelos participantes para considerarem suficientes os contactos mantidos com os 

irmãos “estamos juntos todos os dias aqui (na instituição)”. 

- Mesma escola: inclui todas as produções que justificam o facto de os participantes não 

desejarem mais contactos, devido a estudarem na mesma escola que os irmãos “estou com ela 

todos os dias na escola, por isso acho que é suficiente”. 

 

  

Tabela 2 

Razões para a (in)existência de contactos frequentes, em virtude do desejo, ou não, de mais contactos  

 

 

Tendo em consideração que o estudo se baseia nas fratrias, torna-se fundamental 

comparar as respostas dos irmãos à questão 1. Assim, verificou-se que, maioritariamente, 

ambos os elementos das díades e todos os elementos da tríade manifestaram o mesmo desejo 

em relação à frequência dos contactos. Mais concretamente, 5 díades revelaram querer estar 

Categorias Subcategorias Frequência 

 

 

Sim 

Distância 7 

Políticas/Dinâmicas institucionais 17 

Famílias de acolhimento/adotivas não permitem o contacto 2 

Mau relacionamento com um dos progenitores 

 

3 

 

Não 

Políticas/Dinâmicas institucionais 1 

Acolhimento conjunto 2 

Mesma escola 2 
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mais vezes com os irmãos, enquanto a única díade acolhida conjuntamente mencionou não 

desejar mais contactos. Apenas uma díade manifestou desejos opostos, tendo um participante 

(meio institucional) mencionado não querer estar mais vezes com a irmã, justificando-se com 

“estou quando quiser, não tenho restrições”, enquanto a irmã (meio natural de vida) referiu 

desejar mais contactos. Por último, todos os elementos da tríade mencionaram querer estar 

mais vezes com os irmãos.  

 

 

(2) Tens/tiveste irmãos a viver contigo na instituição? 

i. Se sim, facilitou ou dificultou a tua adaptação e permanência na 

instituição? 

ii. Se não, gostavas que eles estivessem a viver aqui contigo? Porquê? 

 

De todos os participantes que se encontravam em acolhimento institucional (n=18), 

apenas 6 mencionaram que têm/tiveram pelo menos um irmão a viver com eles na instituição, 

enquanto os restantes 12 referiram ter sido acolhidos sozinhos. Todas as crianças/jovens que 

foram acolhidas conjuntamente (n=6) mencionaram que esta medida facilitou a sua adaptação 

e permanência na instituição. Dentro dos participantes que foram acolhidos separadamente 

(n=12), apenas 3 mencionaram não desejar ter os irmãos com eles na instituição, por 

acreditarem que estes se encontram melhor em meio familiar e por considerarem que têm maior 

liberdade em meio natural de vida. Os restantes 9 participantes revelaram que gostariam que os 

irmãos residissem na mesma instituição, e que a sua ausência dificultou a adaptação e 

permanência na instituição.  

A perceção das crianças/jovens (n=18) acerca da facilitação ou dificultação da 

adaptação e permanência na instituição, em virtude do acolhimento conjunto ou separado, foi 

agrupada em 3 subcategorias. Por sua vez, os motivos que traduzem o desejo de ter, ou não, os 

irmãos a residir com eles na instituição, para os participantes acolhidos separadamente, assim 

como os motivos que justificam a facilitação da adaptação e permanência à instituição, para os 

participantes acolhidos conjuntamente, agrupam-se em 10 subcategorias (Tabela 3): 

- Proteção: inclui todas as produções dos participantes que remetem para uma tentativa 

de proteger ou de ser protegido pelo(s) irmão(s) “quando vivíamos na mesma casa ele defendia-

me (…)”; “se ela estivesse cá podia olhar por ela (…)”, assim como para um sentimento de 

segurança e de preocupação “adorava que eles estivessem cá, porque acho que sentia mais 

segurança, era diferente”; “se ela não estivesse aqui eu ia estar sempre preocupado com ela”. 
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- Sentimento de pertença familiar: inclui as referências dos participantes ao(s) 

irmão(s) como sendo figuras importantes, com quem partilham laços “sinto que tenho sempre 

aqui alguém importante, que é da minha família (…)”; “tenho aqui outras pessoas, mas ela é 

minha irmã, é diferente”, e uma história partilhada “custou-me muito no início, se tivesse cá a 

minha irmã acho que já não custava tanto, porque já nos conhecíamos há muito tempo (…) 

passamos pelas mesmas coisas, por isso ela iria conhecer-me e compreender-me sempre 

melhor”. 

- Companheirismo: inclui todas as afirmações das crianças/jovens que se referem ao(s) 

irmão(s) como uma companhia social, traduzida em atividades conjuntas “quando morei com 

ele, ele brincava comigo (…)”, ou que aludem ao sentimento de não estar sozinho “quando 

elas viviam comigo pelo menos não me sentia sozinha, agora sinto-me algumas vezes (…)” 

- Apoio: inclui todas as referências dos participantes ao(s) irmão(s) como fonte(s) de 

apoio emocional ou instrumental, “facilitou porque tinha sempre o apoio dele em tudo (…) 

quando estava triste por exemplo, ou mesmo para me ajudar nas coisas da escola”. 

- Preocupação com condições/ ambiente familiar disfuncional: desta subcategoria 

fazem parte as produções dos participantes acerca da preocupação que sentem pelo(s) irmão(s) 

se encontrarem num meio familiar disfuncional ou por viverem numa habitação com condições 

precárias “Gostava que estivesse cá, para não estar em casa a passar tudo sozinha. Às vezes 

penso nisso e fico triste (…)”; “eu já vivi na minha própria casa e não tinha condições 

nenhumas (…)”.  

- Liberdade: inclui todas as afirmações dos participantes relativas à liberdade dos 

irmãos que se encontram em meio natural de vida “eles lá foram estão melhor porque têm 

liberdade para estarem com os amigos, fazerem outras coisas (…)”.  

- Proximidade com a família: nesta subcategoria inserem-se as produções dos 

participantes que apontam a proximidade com a família como um motivo para preferirem que 

os irmãos se encontrem em meio natural de vida “prefiro que ela esteja com a minha avó, 

porque estar com a família é sempre melhor”.  
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Tabela 3  

Perceções de facilitação ou dificultação da adaptação e permanência na instituição, em virtude do 

acolhimento conjunto ou separado 

 

 

 

 Uma vez mais, foram comparadas as respostas das fratrias à questão supracitada. 

Todavia, tendo em consideração que esta questão foi exclusivamente formulada para os 

participantes em acolhimento institucional, apenas foi possível comparar a perceção de duas 

díades, sendo que uma foi acolhida conjuntamente e a outra separadamente. Na díade acolhida 

conjuntamente, ambos mencionaram que o acolhimento conjunto facilitou não só a adaptação, 

como também a permanência na instituição. De acordo com os elementos “temo-nos um ao 

outro, posso olhar por ela e ajudá-la no que precise. Comigo também ajudou, porque tenho 

sempre aqui alguém importante, que é da minha família e me conhece”; “foi mais fácil porque 

sempre o tive aqui para me ajudar e ele a mim. Assim nunca me senti sozinha”. Pelo contrário, 

a díade acolhida separadamente considera que a separação dificultou, sobretudo, a adaptação 

à instituição, tendo em conta que “sempre vivemos juntos e separarem-nos agora foi um bocado 

mau (…)”; “se ela estivesse cá podíamo-nos ajudar um ao outro em muitas coisas. Sempre me 

sentia mais apoiado. Claro que agora tenho aqui amigos, mas é diferente. Preferia que ela 

estivesse cá”.  

 

Categorias Subcategorias Subcategorias Frequência 

 

 

 

Sim 

 

 

Presença do(s) irmão(s) 

como facilitadora 

  

Proteção 2 

Sentimento de pertença familiar 2 

Companheirismo 8 

Apoio 4 

  

 

 

 

 

Não 

 

 

Ausência do(s) irmão(s) 

como dificultadora  

Proteção 2 

Sentimento de pertença familiar 4 

Apoio           5 

Preocupação com condições/ambiente 

familiar disfuncional 

 

 

          3 

Ausência do(s) irmão(s) 

como facilitadora 

Liberdade  

Proximidade com a família 

2 

2 
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(3) A relação que mantinhas com os teus irmãos alterou-se depois de vires 

(ou de ele(s) ir(em)) para a instituição? De que forma? 

 

Dos 25 participantes que responderam a esta questão, duas crianças/jovens 

mencionaram que a relação melhorou com um dos irmãos – com quem foram acolhidos 

conjuntamente – mas piorou com os restantes, de quem foram separados. Um participante em 

acolhimento institucional mencionou que a relação se manteve igual com um irmão, com quem 

mantém contactos frequentes, e se deteriorou com os restantes, devido à distância e aos 

contactos limitados. Apenas dois participantes mencionaram que a relação melhorou com todos 

os irmãos, enquanto 6 referiram que piorou com todos os elementos da fratria. A maioria dos 

participantes (n=13) mencionou, porém, que a relação não sofreu alterações com a medida de 

acolhimento institucional, tendo-se mantido positiva ou negativa. Por fim, apenas um 

participante mencionou não saber se a relação se alterou. 

A perceção de alteração da relação mantida anteriormente ao período de 

institucionalização, por parte dos participantes (N=25), foi agrupada em 2 subcategorias, que 

traduzem uma alteração de melhoria ou deterioração da relação. Por seu turno, as razões 

apontadas para a alteração ou de manutenção da relação fraterna, após a separação, encontram-

se agrupadas em 7 subcategorias (Tabela 4): 

- Aproximação por melhoria do comportamento: inclui as referências à melhoria do 

comportamento do participante em meio institucional como fator de aproximação entre os 

irmãos “agora que estou aqui e me porto bem, o meu irmão já liga a perguntar por mim e 

assim”; “ele porta-se melhor e já está mais vezes connosco”. 

 - Acolhimento conjunto/história partilhada: inclui as referências ao acolhimento 

conjunto e à partilha de vivências comuns como motivo subjacente à aproximação e reforço 

dos laços “vivemos os dois as mesmas dificuldades, compreendíamos o que o outro estava a 

sentir e isso tornou-nos ainda mais unidos”, ou como um fator que explica a não alteração da 

relação “manteve-se igual porque sempre estivemos juntos”. 

 - Contactos limitados/Ausência de contactos: inclui todas as produções relativas ao 

reduzido ou inexistente número de contactos, os quais explicam a deterioração da relação pré-

existente, “é impossível manter a mesma relação se quase nunca estamos juntos, por isso 

piorou”; “piorou muito porque deixei de estar com ela e nunca mais a vi.  

 - Contactos durante a institucionalização: inclui as referências aos contactos 

frequentes durante o período de institucionalização como fator explicativo da manutenção da 
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relação “está igual, porque ligo-lhe e falamos por facebook quase todos os dias; “manteve-se 

igual porque posso ir muitas vezes a casa”. 

 - Manutenção da relação: nesta subcategoria incluem-se as produções dos sujeitos que 

remetem para a manutenção da relação positiva (n=6) ou negativa (n=2) anterior à 

institucionalização “continuo a só ter relação com o A. e com a M., com os outros não, por isso 

está igual”. 

 - Institucionalização em idade precoce: inclui a referência à institucionalização em 

idade precoce e à ausência de recordações “não sei se está igual ou diferente, porque era muito 

pequena e não me lembro de como era antes de vir para aqui”. 

 

 

Tabela 4  

Perceções de alteração ou manutenção da relação fraterna, após institucionalização, e razões 

apontadas 

 

Categorias Subcategorias Subcategorias Frequência 

 

 

Sim 

 

Melhorou 

Aproximação por melhoria do comportamento 2 

Acolhimento conjunto/história partilhada 

 

4 

Piorou Contactos limitados/Ausência de contactos 

 

11 

 

Não 

 Contactos durante a institucionalização 8 

Manutenção da relação  8 

Acolhimento conjunto/história partilhada 

 

2 

Não sei  Institucionalização em idade precoce 1 

 

 

  No que concerne às respostas dos irmãos, verificou-se que 5 díades tiveram a mesma 

perceção relativamente à alteração ou manutenção da relação fraterna, enquanto duas díades 

e a tríade tiveram perceções distintas.  

 Nas díades com a mesma perceção, 3 mencionaram que a relação se manteve igual entre 

ambos, enquanto as outras duas mencionaram que a relação melhorou. Os motivos apontados 

pelas primeiras relacionam-se com o acolhimento conjunto, numa das díades, e com os 

contactos frequentes durante a institucionalização de um dos elementos, nas outras duas. Por 
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seu turno, os motivos apontados para a melhoria da relação são a melhoria do comportamento 

do elemento em meio institucional, numa das díades, e o acolhimento conjunto na fase inicial 

(atualmente estão separadas), na outra.  

Numa das díades com perceções distintas, o elemento em meio institucional mencionou 

que a relação melhorou devido à melhoria do seu comportamento, enquanto o irmão em meio 

natural de vida mencionou que a relação se manteve igual, em virtude dos contactos frequentes. 

Na outra díade, constituída por irmãos em diferentes instituições, um dos elementos mencionou 

que a relação se manteve igual, por estudarem na mesma escola, enquanto o irmão revelou que 

a relação piorou, devido ao acolhimento separado. 

Na tríade, dois elementos – um em meio natural de vida e um em meio institucional – 

mencionaram que a relação piorou, devido aos contactos limitados, enquanto o terceiro (meio 

natural de vida) mencionou que a relação se manteve igualmente positiva, devido à qualidade 

dos contactos. 

  

  

(4) O que pensas acerca de os irmãos não estarem todos juntos? 

 

De todos os participantes que responderam a esta questão (N=25), apenas um (sujeito 

independente) mencionou não ter uma opinião relativamente à separação dos irmãos. Os 

restantes 24 participantes revelaram não concordar com a separação fraterna, alegando que os 

irmãos deveriam estar juntos.  

As perceções das crianças/jovens relativamente à separação dos irmãos foram agrupadas 

em 3 subcategorias (Tabela 5): 

- Sentimento de pertença familiar: incluem-se nesta subcategoria as referências dos 

participantes ao(s) irmão(s) como sendo figuras importantes, com quem partilham laços 

fraternos “devíamos estar todos juntos, porque somos irmãos e a família deve estar unida”; 

“são meus irmãos, claro que gostava que eles estivessem aqui comigo”. 

- Apoio: inclui todas as referências dos participantes ao(s) irmão(s) como fontes 

importantes de apoio “devíamos estar todos juntos, porque assim podíamo-nos apoiar e tudo 

era mais fácil”.  

- Sentimento de injustiça/tristeza: inclui as produções dos participantes que aludem a 

um sentimento de injustiça ou de tristeza por terem sido separados dos irmãos “não é justo 

terem-nos separado; as instituições deviam ser todas mistas, porque é injusto outras raparigas 
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terem aqui as irmãs e eu não posso ter o meu, só porque é rapaz”; “é muito triste os irmãos 

não estarem todos juntos. Gostava que eles vivessem aqui”. 

 

  

Tabela 5 

Perceções relativamente à separação fraterna 

 

Categorias Subcategorias Frequência 

 

Irmãos devem estar juntos 

 

Sentimento de pertença familiar 12 

Apoio 7 

Sentimento de injustiça/tristeza 9 

 

 

Todos os elementos das díades e da tríade tiveram a mesma perceção relativamente 

à questão supracitada, embora os motivos apontados para não concordarem com a separação 

tivessem sido distintos, em alguns casos. Importa salientar que a díade acolhida em diferentes 

instituições, devido à política de acolhimento de crianças de apenas um sexo, demonstrou um 

sentimento de injustiça perante esta prática. Relativamente à tríade, os elementos em meio 

natural de vida demonstraram um sentimento de tristeza por o irmão se encontrar sozinho na 

instituição, enquanto este apontou o sentimento de pertença familiar como o principal motivo 

para não concordar com a separação. 
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 Discussão dos resultados  

 A literatura evidencia uma escassez de estudos sobre a relação entre a qualidade de vida 

e o tipo de acolhimento – separado ou conjunto – de fratrias em perigo (Waid, 2014). Do mesmo 

modo, verifica-se uma lacuna na investigação no que concerne à perspetiva dos irmãos 

relativamente à qualidade da relação fraterna e ao possível impacto que a separação pode ter 

nessa mesma relação. O presente estudo teve, por isso, como propósito colmatar as lacunas 

existentes, principalmente a nível nacional. 

Recentemente tem vindo a assistir-se a um aumento do número de casos em que as 

fratrias são acolhidas conjuntamente; contudo, a relação entre o acolhimento conjunto e a 

qualidade de vida continua a não ser clara (Waid, 2014). Um estudo levado a cabo por 

Davidson-Arad e Klein (2011) concluiu que jovens acolhidos com um irmão reportaram maior 

bem-estar do que jovens acolhidos sozinhos. Por razões de ordem metodológica, no presente 

estudo não foi possível comparar diretamente as perspetivas de todos os irmãos. Não obstante, 

foram consideradas as perceções de 18 participantes em meio institucional, pertencentes a 

fratrias que foram separadas, e de 7 irmãos em meio natural de vida.  

Assim, atendendo ao primeiro objetivo a que o estudo se propôs responder, os resultados 

obtidos com base no Kidscreen-52 foram consistentes com investigações anteriores realizadas 

em Portugal (e.g., Ferreira, 2013), tendo-se verificado diferenças significativas na perceção da 

qualidade de vida entre crianças/jovens institucionalizados e crianças/jovens em meio natural 

de vida em apenas algumas dimensões, designadamente Estado de Humor Geral (U = 20.50, p 

= .010) e Ambiente Escolar e Aprendizagem (U = 14.50, p = .003). Relativamente à primeira 

dimensão, os participantes em meio institucional revelaram um estado de humor mais 

negativo, em comparação aos participantes em meio natural de vida. No que respeita à 

dimensão Ambiente Escolar e Aprendizagem, verificou-se que o grupo em meio natural de 

vida revelou maior satisfação com a escola, com os professores e com o seu desempenho 

escolar, do que grupo em meio institucional. A este respeito, investigações recentes revelam 

que crianças institucionalizadas experienciam elevadas taxas de problemas cognitivos e 

académicos (Taussing & Raviv, 2014).  

No que respeita à qualidade de vida em fratrias separadas, alguns estudos enfatizam a 

importância dos contactos para o bem-estar das crianças/jovens (McBeath, et al., 2014). 

Contudo, num estudo conduzido por Lundström e Sallnäs (2012), os autores não encontraram 

uma associação positiva entre a frequência de contactos entre irmãos e os 5 indicadores de bem-

estar utilizados. À semelhança deste, também no presente estudo se verificou que a perceção de 
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qualidade de vida dos participantes não está associada à frequência de contactos presenciais 

entre irmãos, rs = -.001, p = .98. Todavia, quando questionados diretamente acerca da 

frequência de contactos, quer no estudo supracitado, quer no presente estudo, os resultados 

demonstram que a maioria dos participantes deseja contactos mais frequentes com os 

irmãos de quem foram separados. Esta discrepância de resultados pode ser explicada pelo 

reduzido número de contactos, tendo em consideração que a maioria dos participantes (52%) 

está apenas uma vez por semana com os irmãos. A este respeito, a literatura evidencia que pode 

ser necessária uma certa frequência de contactos para que os irmãos sejam capazes de fornecer 

um ao outro apoio, conforto, segurança, entre outros benefícios que, consequentemente, se 

traduzem numa melhor qualidade de vida (Davidson-Arad & Klein, 2011). Simultaneamente, 

estudos deste tipo devem adotar uma metodologia mista (Waid, 2014), tendo em conta que os 

instrumentos quantitativos podem ser limitativos, devido ao tipo de questões e limitação da 

resposta. 

Ainda no que diz respeito aos contactos entre irmãos, os resultados obtidos através da 

entrevista semiestruturada evidenciam que, após a separação, a frequência ou ausência de 

contactos constituem o motivo mais apontado pelos participantes, quer para a manutenção 

da relação anterior, quer para a deterioração da mesma, respetivamente.  

Os resultados revelam ainda que todos os participantes que têm ou tiveram irmãos a 

residir com eles na instituição (n=6) consideram que o acolhimento conjunto facilitou não 

só a sua adaptação à instituição, como também a sua permanência. Simultaneamente, 

revelaram que a sua relação com o(s) irmão(s) com quem foram acolhidos melhorou ou 

manteve-se igual ao período anterior à institucionalização. Para a facilitação da adaptação e 

permanência, apontaram como principais motivos o companheirismo e o apoio dos irmãos. Por 

seu turno, a maioria dos participantes que foram acolhidos institucionalmente sozinhos 

(n=12) gostaria de ter os irmãos a residir com eles, por considerar que a sua ausência 

dificultou a adaptação e permanência na instituição. A este respeito, a literatura mostra que 

a não separação das fratrias está ligada a um processo de acolhimento menos disruptivo, o que, 

por sua vez, promove mais facilmente a adaptação das crianças/jovens ao novo lar (Leathers, 

2005). Similarmente, uma análise sistemática da literatura revelou que a separação dos irmãos 

está positivamente correlacionada com a instabilidade das crianças/jovens durante o 

acolhimento institucional, enquanto o acolhimento conjunto se assume como um fator protetor 

(Rock, Michelson, Thomson & Day, 2013). Particularmente no caso de acolhimento 

institucional, os irmãos podem funcionar buffer (amortecedor) dos efeitos resultantes da 

adversidade. Gustavsson e MacEachron (2010) defendem ainda que colocar os irmãos juntos 
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pode contribuir para o sentimento de segurança e de bem-estar, na medida em que estes podem 

fornecer apoio natural e mútuo.  

Por fim, quando questionados acerca do que pensam sobre os irmãos não estarem todos 

juntos, todos os participantes mencionaram não concordar com a separação, à exceção de 

um participante, que não manifestou a sua opinião. Um estudo conduzido em Portugal por 

Silveira (2009), no qual foram incluídos dois grupos de crianças acolhidas, com irmãos e 

separadamente, permitiu concluir que a maioria dos participantes de ambos os grupos relatou 

mais ideias negativas do que positivas quando confrontadas com a referência de estarem na 

instituição sem os irmãos.  
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Conclusão 

 Os irmãos desempenham um papel significativo no desenvolvimento e bem-estar das 

crianças (Kim, McHale, Crouter & Osgood, 2007). Tratando-se o acolhimento institucional de 

uma medida que pretende promover o bem-estar e desenvolvimento integral da criança/jovem, 

mas que, simultaneamente, se assume como uma situação desconhecida e potencialmente 

assustadora, torna-se fulcral compreender a potencial natureza protetora da relação fraterna 

(Wojciak, McWey & Helfrich, 2013). 

Manter os irmãos juntos ou separados é uma decisão que implica a análise de várias 

questões, como por exemplo a dinâmica da relação fraterna ou as dificuldades inerentes a uma 

colocação conjunta. Todavia, a ponderação destas questões por parte dos técnicos deve atender 

a uma perspetiva diferenciada e que nem sempre é tida em consideração, apesar do seu 

inestimável valor – a perspetiva das próprias crianças/jovens.  

Como limitações do presente estudo é de referir o reduzido número de participantes em 

meio natural de vida, o que poderá ter influenciado as diferenças encontradas ao nível da 

qualidade de vida em função do contexto de vida dos participantes. Por outro lado, a 

impossibilidade de incluir todos os irmãos na investigação constitui um constrangimento 

igualmente relevante. 

Em investigações posteriores assume-se de extrema relevância incluir não só todos os 

elementos das fratrias, como também fratrias acolhidas conjunta e separadamente, de modo a 

poder analisar o fenómeno das relações fraternas em situação de acolhimento institucional 

considerando os diferentes arranjos possíveis.  
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