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Não sou nada.  

Nunca serei nada.  

Não posso querer ser nada.  

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.  

Álvaro de Campos, in Poemas 
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PERCEÇÕES DE CUIDADORES SOBRE VIVÊNCIAS EM LARES DE 

INFÂNCIA E JUVENTUDE  

Resumo 

 

Esta investigação teve como principal objetivo conhecer as perceções dos profissionais, 

que trabalham em Lares de Acolhimento de Infância e Juventude (LIJ’s), sobre as suas 

práticas profissionais junto de crianças e jovens, sobre o modo como é iniciado, 

desenvolvido e finalizado um processo de acolhimento, designado de “Projeto de Vida”, 

com vista a uma maior autonomia de jovens residentes. Com esse propósito, realizámos 

20 entrevistas a profissionais e a voluntários, em três LIJ’s da região norte do país - 

Portugal. 

Utilizámos uma metodologia qualitativa, um estudo de caso, com a técnica de análise de 

conteúdo, em que obtivemos uma categorização das entrevistas, por recurso ao software 

MAXQDA 12, com 3 códigos e 9 subcódigos. 

Como resultados, podemos afirmar que, através da criação de vínculos afetivos entre um 

educador privilegiado e a criança/jovem, além de um sentimento de pertença ao LIJ, se 

enquadra um processo relacional, numa base de proximidade/confiança em que seja 

privilegiado o bem-estar subjetivo. É referido a importância do primeiro momento do 

acolhimento. São outros fatores de análise os condicionantes de vida em grupo. O 

apoio/suporte efetivo a residente por adultos, outros jovens e colegas de escola, o 

incentivo à individualidade nos espaços físicos, justificando-se intervir e preparar o 

retorno à família, em certas situações. Existe a possibilidade de os residentes concluírem 

os seus estudos, além da escolariedade obrigatória. 

Outras conclusões da investigação realçam a importância da formação dos cuidadores em 

desenvolvimento e aprendizagem. Constata-se a escassa intervenção junto de famílias, 

reportada à limitação de recursos humanos, para que haja o retorno da criança ao seu 

meio. Pretende-se proporcionar, além do retorno a famílias, a autonomia e independência 

social de jovens adultos.  

 

Palavras-chave: Lar de infância e juventude; perceções; cuidador; residentes; famílias; 

formação. 
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PERCEPTIONS OF CAREGIVERS ABOUT EXPERIENCES IN 

CHILDRENS AND YOUTH’S HOMECARE  

Abstract 

 

The investigation has main aim to know the perceptions of professionals which work in 

Youth and Child homecare, on their professional practice with children and young people, 

the process of sheltering on how the process is initiated, developed and finalized and 

about the way it’s makes a “Life Project” in order of more autonomy of the youth 

residents. With this proposes 20 interviews were realized to professionals and voluntaries 

in three Youth and Child Care Homes of north region of the country – Portugal. 

It used a qualitative methodology, a study case with a technique of content analysis which 

it was gotten a categorization of the interviews, with the software MAXQDA 12, with 3 

codes and 9 subcodes. 

The results, it could affirm that through the creation of affectional bond between a 

privileged educator and a child/youth, beyond a feeling of belonging to the Youth and 

Child Care Home that include the relational process on a basis of proximity / trust since 

a sheltering moment. The importance of the first sheltering moment is mentioned.  There 

are other factors of analysis, the conditioning of the life in group.  Effective support to 

the resident by adults, other youth and schoolmates, the incentive to individuality in 

physical spaces, justifying an intervention and preparation back to their families in some 

situations. There is a possibility for residents to complete their studies and build a future 

life, beyond the mandatory scholarity required. 

Other research findings are the importance of training caregivers in development and 

learning. It is noticed the scarce intervention with families, reported to the limitation of 

human resources, so that the child returns to his / her environment. It aims to provide, in 

addition to returning to families, the autonomy and social independence of young adults. 

 

Keywords: Youth and child care homes; perceptions; caregiver; residents; families; 

formation. 
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Introdução 

 

“…o afeto é responsável por nove décimos de qualquer felicidade sólida e durável que existe em nossas 

vidas.” (C. S. Lewis, 1960, p.53) 

 

Na nossa investigação pretendemos conhecer melhor as caraterísticas, dinâmicas, entre 

crianças (ou adolescentes) e adultos. Esta pesquisa foi realizada em Lares de Infância e 

Juventude (LIJ’s) da região norte do país. Mediante a nossa proposta de investigação, 

iremos debruçar-nos, nas diferentes teorias e investigações sobre esta temática. 

Utilizámos entrevistas semiestruturadas (Hesse-Biber & Leavy, 2011; Hennik, Hutter, & 

Bailey, 2011). 

Realizámos entrevistas a cerca de 20 profissionais e voluntários, com funções específicas 

em três LIJ’s. Criámos dois guiões de entrevista semiestruturada, o primeiro com questões 

sobre as atividades e funções dos profissionais, tais como o diretor de instituição, 

educador1/a e/ou técnico/a - psicólogo/a e assistente social; o segundo guião foi dirigido 

aos voluntários.  

As questões colocadas em entrevistas semiestruturadas consistiram nas seguintes 

perguntas: “nos LIJ’s, quais são as pessoas de referência?”; “como se criam 

relacionamentos de afeto?”; “são laços que perduram depois de deixada a instituição?” 

“podem confiar em quem os está a educar?”; “dentro dos Lares, existe o direito à 

individualidade e privacidade da criança?”; “como são as instalações do Lar?”; “como se 

dividem espaços de lazer e de estudo?”  

Importa saber se os cuidadores mantêm um estado de alerta para algumas condutas de 

risco como as seguintes: “baixa” autoestima, isolamento e depressão, entre outros 

problemas/perturbações psicológicas.  

                                                
1 Define-se por educadores tanto os Técnicos como os Educadores (profissionais com curso de licenciatura em Educação), 

ou mesmo os cuidadores, em geral. A palavra “educador” pode ser substituído adiante no texto pelo termo de profissional. 
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Mediante estas situações, da longa duração do acolhimento, do decréscimo no número de 

crianças que voltam para a casa familiar, achamos importante focar a nossa investigação 

no afeto2 que se encontra presente nas nossas vidas desde o nascimento. É através da 

vinculação que criamos laços com as pessoas que nos rodeiam (Hughes, 2009). Por esse 

poder da relação humana, se justifica o incentivo nos Lares de acolhimento ao 

apoio/suporte, a partir da confiança do jovem residente com o adulto cuidador.  

Utilizámos, para análise das entrevistas realizadas, o Software MAXQDA 12 (Kuckartz, 

2014), sendo que obtivemos 3 códigos (Lar; Bem-Estar; Laços de Afeto) e 9 subcódigos 

elucidativos das temáticas em presença nas palavras dos inquiridos. Estes códigos e 

subcódigos foram construídos com os segmentos extraídos das entrevistas (Flick, 2009). 

O assunto “acolhimento infantil”, tem uma variedade de conhecimentos focados em 

artigos de investigação (Almeida & Eugenio, 2006; Cerdeira, 2009; Almeida & 

Fernandes, 2010) e continua a ser um tema pertinente ainda nos nossos dias.  As crianças 

e jovens necessitam para o seu desenvolvimento adultos que cuidem e as acompanhem. 

Há crianças e jovens em todo o mundo, dos quais as famílias carecem de apoio para o 

cuidado dos seus filhos (IPSS, 2010). 

O acolhimento de crianças e jovens em LIJ’s em Portugal tem como base a jurisdição 

especial de proteção da infância e juventude com o emolduramento nos princípios e 

normas reconhecidos em diferentes leis internacionais. Essas orientações são 

autenticadass pelo Estado governamental português. Entre as quais destacamos, a 

Convenção dos Direitos da Criança. Outros documentos nacionais são o Código Penal 

Civil Português, a LPCJP, e a Constituição da República Portuguesa.  

É referido por Carvalho (2013) que os sistemas judiciários e sociais têm de dar resposta 

ao perigo que é identificado e desencadear respostas que ofereçam condições apropriadas 

à proteção das vítimas e promoção dos direitos de alguma forma de abandono de 

negligência, maus tratos, exploração ou abuso, ou de alguma privação de ambiente 

familiar que proporcione o seu bem-estar e desenvolvimento adequado. 

Para que o bem-estar da criança seja primordial, acolhimento “infantil” é uma medida 

tomada depois de todos os envolvidos (crianças e famíliares) serem ouvidos. É uma 

decisão realizada por um conjunto de profissionais que têm conhecimentos em diferentes 

                                                
2 O afeto é definido como a expressão não-verbal de um estado emocional, podendo ser demonstrado por expressões faciais, 

pela prosódia da voz, gestos e/ou mesmo pela postura corporal (Hughes, 2009). 
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áreas (educadores, médicos, assistentes sociais e psicólogos) (IPSS,2010).  O acolhimento 

institucional pode atribuir-se como medida delineada ou urgente, nas situações de 

emergência (artigo 51.º da LPCJP). 

Importa acentuar que o acolhimento em instituição se apresenta como a última das 

respostas legalmente conjecturadas para certificar a proteção e o desenvolvimento da 

criança e/ou jovem. As residências devem cumprir a função de promoção social na 

segurança dos menores dentro da sociedade através do cumprimento dos seus direitos 

(Carvalho, 2013). 

Estas instituições de acolhimento devem ser assumidas como unidades. Têm que dar 

resposta a situações de emergência. Existem instituições que dão resposta a situações 

especiais ou situações que causem uma intervenção educativa ou terapêutica. Pode ser 

dado o exemplo de apartamentos de autonomização com vista à autonomia de vida dos 

jovens (artigo 50.º) segundo a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP).  

A despeito das crianças/jovens encontrarem-se longe dos seus contextos de vida, dos seus 

familiares ou de quem tenha a sua “guarda”, são permitidas visitas, nos Lares, atendendo 

aos horários e às normas de funcionamento, determinados pelo Lar, a não ser que haja 

uma tomada judicial que prescreva o oposto (artigo 53.º da LPCJP). 

É necessário conhecer a história das crianças/jovens e das suas famílias. Avaliando os 

envolventes no processo a nível psicológico, social e emocional. Importa conhecer as suas 

necessidades, pois são estes que transmitem e compõem os modelos de valores de 

referência para estas crianças/jovens.  

A intervenção é realizada pelas entidades e instituições cuja ação é indispensável aos 

objetivos que se pretende. Deve ser efetuada num nível precoce, deve ser adaptada à 

situação de perigo, para interferir na vida da criança e na família. Naquilo que é 

indispensável ou necessário, de forma propocional ao detetado. A perspetiva é 

interdisciplinar, se atende ao estar assente numa perspetiva de interdisciplinaridade e 

atender ao princípio da subsidiariedade (Barbas, 2014). 

As instituições são, portanto, um resguardo para crianças/jovens que se encontram em 

risco/perigo, no que dependem de organização e da atenciosa prestação de cuidados.  
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No relatório CASA (2015) encontravam-se em situação de acolhimento 8.600 crianças e 

jovens em perigo. Relativamente ao ano de 2014, mostra um aumento de 1,5%. É de 

salientar que, em todos os relatórios CASA (2011-2016) estudados, há uma ligeira 

predominância de crianças e jovens do sexo masculino. 

Foi prescrito, que os LIJ’s devem ter uma equipa multifacetada, para a elaboração do 

diagnóstico da criança, durante a entrada da mesma na instituição. Posteriormente, os 

Lares têm por missão a criação de um Projeto de Promoção e Proteção (nº1, art.º 54º, 

LPCJP). Esse projeto inclui o plano socioeducativo individual (PSEI), o plano de 

cuidados especiais e o plano de nutrição.  

Por essa condição de mudança, os LIJ’s devem ter em atenção a (re)construção afetiva e 

emocional da criança/jovem, numa perspetiva sistemática que inclua as diferentes áreas 

que envolvem a vida de uma criança/jovem, tais como os seguintes domínios: justiça, 

saúde, educação, cultura e formação, lazer, emprego, entre outras áreas prescritas. 

Acresce que se defenda hoje que a criança/jovem deve ser esclarecida do motivo pelo 

qual foi retirada do contacto com os pais, por um “educador de referência”. 

Como já foi referido, a nossa investigação debruça-se sobre o afeto. É importante referir 

que o vínculo é uma necessidade fundamental ao longo da vida, para a aquisição de 

resiliência. Sem afetos, a qualidade de vida diminui, o simples funcionamento do dia a 

dia é reduzido e há dificuldades nas interações sociais e psicológicas (Bifulco & Thomas, 

2013). O que acontece de forma consistente é que, numa primeira circunstância, a criança 

está “disposta” a criar vínculos afetivos com um número reduzido de figuras de 

referência, encontrando nestas a sua fonte de bem-estar (quando as situações não são 

adversas). 

Estudos concretizados por Ainsworth (1978) apresentam que o conceito de figura de 

vinculação pode ser salientado para o desenvolvimento da criança, no seu crescimento 

como adolescente e adulto. Verifica-se, então, a tendência em aumentar, nos primeiros 

anos de vida, a aptidão emocional, em paralelo, à competência para discernir emoções 

próprias e observadas em outros, construídas em simultâneo nas relações de afeto (Soares, 

2009). 

A escolha da figura de vinculação não é incutida por se ser pai (ou mãe) biológico da 

criança. Também não depende do género feminino (no papel de mãe), ou por se satisfazer 
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necessidades físicas, ou por se prestarem cuidados. É a “qualidade” de interação que é 

significativa, a fim de desenvolver a relação.  

Para esse intuito, as figuras de vinculação precisam de estar fisicamente presentes e 

acessíveis. Na adolescência e na idade adulta, os indivíduos usam a proximidade 

psicológica ou representacional para substituir, em certas ocasiões, o conforto no vínculo. 

Pode pensar-se no “dom” e no conhecimento da prática para que o trabalho de 

profissionais seja coerente com as necessidades das crianças/jovens que estão sob 

responsabilidades, pois serão o os adultos “exemplo” para o futuro. Por conseguinte, é 

essencial a organização dos recursos humanos, para que haja uma maior estabilidade e 

congruência, segundo López (2011), no âmbito de garantir três domínios de trabalho 

eficazes: as relações de infância; as boas e estáveis condições de trabalho avalizadas; e 

melhorar a equipa educacional de profissionais qualificados. 

A “qualidade” dos cuidados, abrangendo a disponibilidade de cuidadores/educadores, a 

sensibilidade, a aceitação e um sentimento de pertença das crianças, estão relacionados 

ao apego, partindo dos resultados obtidos em termos emocionais e sociais (Dozier, 

Stovall, Albus, & Bates, 2001).  Na sua função de educador, há a necessidade de 

proximidade com a criança/jovem com vista a favorecer uma maior autonomização. 

Nessa orientação ganha-se em se criar uma relação única, pois o educador é visto como 

adulto de referência por parte da criança.  

As intervenções dentro do Lar têm como objetivo melhorar a prestação de cuidados e as 

condições de vida. Os componentes destas intervenções são, no entanto, diversos, desde 

a estimulação “enriquecida” e adicional até à formação dos cuidadores, dos sistemas de 

supervisão e das mudanças na estrutura dos Lares (Barkermans-Kranenburg, Steele, 

Zeanah, Muhamedrahimov, Vorria, Dobrova-Krol, Gunnar, 2011; Alston, Tobin, & 

Darrow, 2005; Gomes, 2010). 

De acordo com o modelo de instituição selecionado para este estudo, deseja-se que o LIJ 

tenha um ambiente seguro, que seja, como um contentor de angústias/ansiedades e 

dirigido à promoção de desenvolvimento pessoal e da construção da identidade de 

crianças e jovens. Várias orientações têm sido dadas com o propósito dos LIJ’s serem de 

“superior qualidade”, nomeadamente as seguintes funções: garantir o alojamento; 

responsabilizar-se pelo suprimento das carências básicas das crianças e jovens e garantir 
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o seu desenvolvimento global (em circunstâncias o mais possível idênticas a uma 

estrutura familiar).  

É importante, por conseguinte, prestar formação aos cuidadores e envolvê-los em 

mudanças estruturais e de “significado”. De acordo com, Hermenau, Goessmann, 

Rygaard, Landolt e Hecker (2016), as intervenções aplicadas com a intenção de melhoria 

dos Lares de Acolhimento, negligenciaram, em grande parte, a prevenção da violência e 

do abuso. Assim, os programas baseados principalmente na vinculação precisam ser mais 

divulgados para que se crie uma maior proteção dos mais novos, em relação aos maus-

tratos e danos em contextos institucionais. 

Quando maltratadas, as crianças/jovens não experimentam viver com cuidadores 

respondentes e sensíveis. Tendem a ter relações com os seus cuidadores primários que, 

portanto, são caracterizadas por inconsistentes, imprevisíveis e insensíveis (Osofsky, 

2011). Quando a vinculação é ativada, portanto, a atenção e a autorregulação de 

comportamentos e emoções são direcionadas para a construção e para o retorno à 

segurança pessoal ou satisfação emocional.  

Perante essas problemáticas, as crianças (e os jovens) devem ser protegidas e para essa 

intenção devem ser retiradas da família, colocadas em um LIJ ou em um Centro de 

Acolhimento Temporário (CAT).  

O ser acolhido num Lar de acolhimento, onde vivem outros residentes, não significa, em 

certos casos, uma mudança de vida “negativa”. Essa ideia decorre de uma noção de 

fragilidade da criança/jovem. “Percebe-se que as vivências pessoais, emocionais e sociais 

a que os adolescentes foram sendo expostos podem gerar vulnerabilidades que se agravam 

face a fatores de risco” (Mota & Matos, 2008, p. 369).  

Entende-se, no entanto, que numa experiência em que a criança/jovem passe por uma 

“desvinculação” (temporária ou permanente) tem maior ou menor capacidade de criar 

elos com outros. Porém, quando necessite de se separar novamente, poderá reagir de 

forma “negativa” (Tinoco & Franco, 2011).  

O LIJ pode ser visto, como um “espaço terapêutico”, priorizando as carências pessoais de 

cada criança e jovem, e observando os seus desejos em relação ao seu futuro, cuidando 

também, quando julgado praticável, da família (Pereira, 2014). Mas os profissionais que 
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trabalham nas instituições devem ter em atenção as interações que são negativas, porque, 

quando limitam em demasia, colocam a condição de domínio/poder, manipulação e 

distanciamento. 

A ênfase foi dada neste estudo a processos sociocognitivos (como interações), 

enquadrando ações e mudanças educativas de pessoas que residem em Lares, entre outros 

modelos de suporte social e afetivo, em ausência de intervenção familiar. 

Nessa base, é fundamental que a equipa técnica tenha um papel insubstituível na vida dos 

jovens residentes. Nessa medida e como pessoas de referência irão moldelar, educar, criar 

valores (respeito, amizade…) e, com essa intenção, os mais novos poderão tomar decisões 

de consciência, criando também uma opinião própria sobre o seu “Projeto de Vida”.  

As crianças/jovens formam um grupo, tendo sido retiradas de famílias por maus-tratos e 

negligência de pais ou familiares, entre outros fatores (Benavente, Justo & Verissimo, 

2009). Essas famílias e crianças podem ter sido (ou não) previamente referenciadas, tanto 

pelo IPSS, como pela CPCJ.  

Em paralelo ao relacionamento com adultos, a criança/jovem tende a conseguir criar e a 

sustentar facilmente laços com pares (no ambiente escolar e institucional), convivendo 

nos mesmos espaços, partilhando gostos, brinquedos e afetos. No brincar e no 

desenvolvimento emocional-social encontra-se um elo no que seja “um encontro com o 

outro e um encontro consigo mesmo, na elaboração das fantasias, das frustrações e dos 

desejos da criança” (Oliveira & Próchno 2010, p. 82).  

Depois de recolhidas as perspetivas diferenciadas, na análise das entrevistas, debater-se-

á a inteligibilidade da ação afetivo-social. Crê-se muitas vezes não haver uma relação 

recíproca (ou de troca) entre educandos e educadores na amizade e na consciência de ser 

de valor para o outro. Durante as entrevistas, procurámos apreender as condutas, os sinais 

e os sintomas (automutilação, hétero-agressividade, isolamento, mentiras, etc) de jovens. 

Defende-se a educação de profissionais em atenção aos possíveis efeitos do afeto, que são 

reparadores de mal-estar em LIJ's (Lopes & Zamith-Cruz, 2014).  
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Quando acolhidas no Lar3, o ambiente é-lhes incógnito. Por seu lado, os profissionais têm 

que “criar” relações de apego/vínculo, de forma a ajudá-las durante os períodos de 

institucionalização. Nesse intuito, os cuidadores ligam-se logo a partir do primeiro 

contacto com “menores”4. Podem ainda ser profissionais/funcionários dos serviços do 

IPSS (Gomes, 2010). 

Importa referir que, dependendo da idade dos moradores do Lar, o ambiente engloba um 

certo e determinado número de elementos/fatores, entre os quais o cuidado contínuo de 

proteção, uma “família de apoio”, ou as condições para a socialização e a exploração de 

oportunidades. Nessa circunstância, o domínio dentro do ambiente de inserção 

desempenha um papel fundamental (Barkermans-Kranenburg, et al., 2011).  

A Promoção da autonomia que está incluído no PSEI. Portanto, no LIJ este processo de 

autonomia desenvolve as competências psicossociais para as questões relativas à 

confiança e à expressividade pessoal, implicadas nas tarefas domésticas, na procura de 

emprego e numa autonomia económica (Clemente, 2013; Zamith-Cruz, Lopes, & 

Carvalho, 2016).  

Em certas situações, importa acentuar a intervenção focar-se na valorização da 

responsabilidade parental, para que os pais possam assumir as suas obrigações junto dos 

filhos. Posteriormente à colocação da criança/jovem em acolhimento, a intervenção 

familiar tem o intuito de a criança/jovem poder vir a integrar, mais tarde, o contexto 

familiar.  

É relevante pensar-se a autonomia com a noção de tempo, tempo que a criança/jovem 

institucionalizada alcança, para a reconstrução de vivências passadas. Leva a uma 

construção de uma autonomia “consciente” (Carvalho & Cruz, 2015).   

Este trabalho será dividido em cinco capítulos, que iremos de seguida descrever. No final 

dos mesmos encontram-se os apêndices com as transcrições das entrevistas e anexos, que 

complementam o que é descrito e interpretado ao longo destes capítulos. 

                                                
3 Quitãns (2009) mencionou, ao longo das suas investigações e no seu trabalho empírico, o Relatório Utting de 1991, no 

qual se refere que o conceito de “institucionalização” é adequado com o seguinte significado: “Residência contínua para mais de três 

crianças, com equipamento adequado, em regime de permanência, com uma equipa que provê ou permite o acesso aos cuidados e 

serviços normalmente disponíveis para as crianças, e outras medidas adicionais de cuidado, controlo e tratamento, de acordo com os 

requisitos das crianças residentes” (p. 15). 
4 O termo “menor” veio a ser retirado do domínio psicossocial, por poder ser associado a menoridade (aos 18 anos), sendo 

que existem regras para permanência em instituições portuguesas, até aos 21 anos. 
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No primeiro capítulo, apresentaremos o que está implicado no tema de 

“institucionalização/acolhimento”. Começaremos por introduzir uma componente 

histórica do Acolhimento em Portugal (Magalhães, 2010; Paiva, 2012) e na Europa 

(Alston, Tobin, & Darrow, 2005). Mostraremos existir uma ênfase atual na Legislação 

Portuguesa sobre as crianças em risco/perigo. Será dado valorização à Convenção dos 

Direitos da Criança (ONU, 2004; Magalhães, 2005).  

Iremos expor quais são as entidades tutelares responsáveis por estas crianças e a 

intervenção de cada valência e motivos para o acolhimento (Smith & Fong, 2004; 

Magalhães, 2005; Picado, 2013). Será dado destaque às funções de cada profissional, 

dentro do LIJ (Gomes, 2010; Carvalho & Cruz, 2011). No final do capítulo focaremos os 

dados estatísticos divulgados pelo IPSS, através do Relatório CASA, desde 2011 e 2016. 

No segundo capítulo, identificaremos conceções de vinculação (Bolwby, 1988), o 

conceito de “Base Segura” (Pontes, Silva, Garotti & Magalhães, 2007) e a experiência da 

“Situação Estranha” de Ainsworth (1978). Os diferentes tipos de vinculação (Ainsworth, 

1978; Davies, 2011; Marrone, 2014). Serão explorados neste mesmo ponto, debate-se a 

conceção do Modelo Interno Dinâmico (MID), criado por Bolwby (1988), incluindo 

diferentes teorias que de algum modo se relacionam com esta temática (Mayseless & 

Scharf, 2007; Howe, 2011). Com a Teoria Etológica de Bolwby (1988) e a ligação com a 

Teoria Ecológica do Desenvolvimento Humano de Bronfenbremmer (1979) situa-se a 

estrutura e a organização em um ambiente de acolhimento (Siqueira & Dell’Agio, 2006; 

Shaffer, 2008). Apresentamos as diferenças que existem na vinculação na adolescência 

(Mota & Matos 2008) e na vida adulta, tal como a sua importância no dia a dia (Nelson, 

Zeanah, Fox, Marshall, Smyke & Guthrie, 2007). Tivemos em conta também algumas 

investigações que foram realizadas sobre esta temática (Vectore & Carvalho, 2008; 

Benavente, Justo, & Verissimo, 2009; Barkermans-Kranenburg, et al., 2011; Muguwe, 

2012; Golin & Benetti, 2013)  

Explicaremos de forma sucinta a base neuropsicológica da vinculação (Snyder, Lopez & 

Pedrotti, 2010; Cozotino, 2014) e daremos destaque às perturbações referentes a 

vinculação (APA, 2000/2014).  Posteriormente, apresentamos como é retratada a 

vinculação nos LIJ’s (Atwool, 2006; Calheiros, Graça, Morais, Mendes, & Garrido, 

2013), sendo dada enfâse ao conceito de autonomia (Dell Valle & Arteaga, 2009; Gaspar, 

Santos & Alcoforado, 2015), de acordo com investigação realizada num âmbito de 
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vinculação no acolhimento (Tomás, Malheiro, Costa, Rodrigues, Luís, & Gonçalves, 

2015). 

 O terceiro capítulo, será de carácter metodológico, sendo onde apresentamos uma breve 

explicação sobre Investigação Qualitativa (Lessard-Hébert, Goyette, e Boutin, 2008; 

Merriam, 2009). Será dado relevo ao Método de Estudo de Caso (Eckstein, 2000; 

Gregorio & Davidson, 2008; Yin, 2012/2013) e à Análise de Conteúdo (Goulart, 2006; 

Bardin, 2008). Descrevemos os guiões para as entrevistas semiestruturadas, e o software 

MAXQDA 12 (Flick, Kardorff, & Steinke, 2004; Kuckartz, 2014), que utilizamos para 

análise destas. Apresentaremos também os participantes e procedimentos realizados para 

esta investigação.  

No quarto capítulo, expomos a descrição da codificação efetuada e dos seus resultados, 

juntamente e a partir das narrativas das entrevistas. Neste ponto esclarecemos os três 

códigos obtidos na análise dos segmentos e os seus respetivos subcódigos. 

E no quinto e último capítulo, realizamos uma discussão final dos resultados, com base 

nas conclusões da investigação, as suas limitações no estudo e possíveis ampliações do 

mesmo.   
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Capítulo 1: Institucionalização ao longo da História e Situação Atual do 

Acolhimento 

Apresentaremos, num primeiro capítulo, um enquadramento dado ao contexto histórico 

sobre o acolhimento. Iremos expor certos marcos alcançados pela legislação Portuguesa, 

bem como a Convenção para os Direitos da Criança (CDC). Será ainda feita a exposição 

das entidades tutelares, da intervenção de Valências de Acolhimento e dos profissionais 

que trabalham nessas Valências. Incluem-se os dados estatísticos obtidos em relação ao 

acolhimento em Portugal (CASA, 2011-2016). 

 

1. Histórico da Institucionalização na Infância e Juventude 

 No Império Romano, existiram instituições fundadas por Trajano (53-117 d.C.), que já 

acolhiam jovens até aos dezasseis anos, em "instalações" que eram quintas, governadas 

sob o domínio do Império (Quitãns, 2009).  

De acordo com estudos realizados por Paiva (2012), em Portugal, a institucionalização 

de crianças e jovens foi implementada com a criação do Hospital dos Meninos Órfãos de 

Lisboa, datado de 1273.  

Contudo, existem outras evidências históricas de alojamento, pensado para acolher os 

mais novos, como a criação do Hospital dos Meninos de Santarém, fundado pela rainha 

D. Isabel (1271-1336), em 1321 (Quitãns, 2009). Outra rainha portuguesa, D. Leonor 

(1458-1525), no séc. XV, criou as Misericórdias e, assim, conceberam-se locais para 

viverem os mais “desfavorecidos”, doentes e órfãos (Mota & Matos, 2008). E pelas mãos 

de Pina Manique5 (1733-1805), em 24 de maio de 1783, foi declarada, escrita 

explicitamente, a relevância legal destas instituições para os órfãos.  

No ano de 1834, a “roda dos enjeitados”6 foi extinta, sendo dado início à atividade da 

Sociedade de Casas de Asilo a Infância Desvalida de Lisboa. O motivo exposto para o 

fim da “roda” foi o número elevado do abandono e rejeição de crianças, criando-se, em 

sua substituição, o Hospício de Acolhimento (Quitãns, 2009). É no Hospício de 

                                                
5 Pina Manique foi Intendente-geral da polícia, no reinado de D. José e D. Maria I. 
6 A “roda dos enjeitados” foi concretamente, um cilindro giratório, onde eram colocados os bebés abandonados, pelas suas 

mães ou familiares. Essas “rodas” estavam, geralmente, colocadas nas portas dos conventos e mosteiros. 
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Acolhimento que são recebidas a partir de então as mulheres “não recatadas” e acontece 

a atribuição de subsídio de lactação, devido à extrema pobreza existente no país (Paulino, 

2014). 

É datado de 1871, o ano em que o governo monárquico criou a Real Casa Pia de Lisboa, 

a Casa de Detenção e Correção de Lisboa. Também, em 1880, era estabelecida a Colónia 

Correcional de Vila Fernando. Essa Colónia foi construída com o intuito de propiciar uma 

“melhor” educação e formação a jovens que tiveram um percurso diferente do que era 

considerado “normal”, com a função de integração na sociedade, como objetivo principal 

(Lopes, 2011). 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), houve um maior fluxo de crianças e 

jovens a serem acolhidas e a institucionalização ganharia novo rumo nos finais dos anos 

60, do século XX, em atenção à forma como era realizada, em orfanatos (Quitãns, 2009). 

Muitas crianças foram evacuadas de Londres e de outras cidades europeias, sem as suas 

mães, sem se ter em conta o risco psicológico que aquele ato de separação poderia 

acarretar. A prioridade foi dada à segurança física (Bifulco & Thomas, 2013). 

As crianças, em Portugal, começaram a ser protegidas pela República com a Lei da 

Infância, a qual foi publicada no Diário da Notícia, em 27 de maio de 1911. Quando eram 

abandonadas e desfavorecidas, nomeadamente por situações económicas de pobreza e/ou 

por situações sociais mais amplas, foi acentuado o adultério, em particular da mulher. 

Mas em 1925, deu-se uma reformulação da lei, em atenção ao pensamento político da 

época. 

Em termos internacionais, data de 1924 a primeira referência a que as crianças tinham 

“direitos”, quando na 5ª Assembleia da Sociedade das Nações se adotou a “Carta dos 

Direitos da Criança” ou “Declaração de Genebra”, criada pelo fundador da “União 

Internacional de socorros às crianças” (em 1920).  Gebbs fundou essa União, com uma 

“carta” em que estavam registados cinco princípios, que fazem parte da Carta dos Direitos 

da Criança (Magalhães, 2010).  

Em 1956, na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi promulgada a Declaração dos 

Direitos da Criança (DDC), defendendo que a humanidade reconhece em doar o melhor 

de si mesma à criança, mas não tinha qualquer país obrigação jurídica para cumprir apoio 

(Alston, Tobin, & Darrow, 2005). 
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Colocando-se de novo os governadores, entre outros, a pensar nas transformações 

socioculturais do ocidente, foi, pois, em meados de 1970, que passaram a existir Lares de 

“boa qualidade”, em que cada um tinha seis crianças, com acesso a brinquedos e livros. 

Contudo, é preciso dizer que existem registos, no século XX, sobre a criação de colónias 

e reformatórios, em outros países. Em particular, o Reino Unido enviaria crianças e jovens 

para a Austrália, como modo de "alcançarem" ali, naquele país distante, uma vida 

“melhor”. As crianças iam nos barcos para serem acompanhadas por cuidadores, seus 

conhecidos. 

No mundo moderno importa acentuar, que durante o século XIX e século XX as entidades 

religiosas e instituições de caridade iniciaram a criação de orfanatos em resposta à 

crescente urbanização, à Guerra Civil Americana e às múltiplas epidemias de cólera, de 

febre amarela, de tuberculose e de gripe (Dozier Zeanah, Wallin, & Shauffer 2012). 

Entretanto, de acordo com estudos realizados por Alston e colaboradores (2005), pode ser 

concebida, a nível de Leis e Direitos, uma primeira fase, de 1904-1947, em que é 

dissipada a “invisibilidade” da criança, junto das instâncias internacionais, tendo em 

atenção o trabalho infantil, o tráfico e a exploração sexual.   

Uma segunda fase ocorreu entre os anos 1948-1977, de acordo com a mesma fonte, 

quando na Convenção de Genebra, em 1949, os países implicados reconhecem a criança 

como um “ser”, que deve ser protegido.   

Na terceira fase (1978-1988), a principal orientação passaria a ser a de adoção da 

Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 2004).   

De 1989 a 2000 foi identificada uma quarta fase, em que organismos nacionais e 

internacionais continuam a implementação da CDC. Nesse domínio importou a 

diminuição do trabalho infantil, além da eliminação (ainda por realizar) das minas 

terrestres (em Angola, entre outros países). Assim se considera que as minas terrestres 

tenham sido destruídas, em grande parte, por orientação da Convenção original, sendo 

essa uma operação difícil, em defesa da paz e saúde. 

Pode pensar-se que, no nosso país, a industrialização e a urbanização trouxeram, depois 

da Revolução de 1974, uma nova preocupação por parte dos “reformadores”, sobre a 

infância, em relação aos direitos das crianças (Tomás, et. al., 2015).  
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Como mudanças legais, em Portugal, estas ocorrem de forma mais extensa com o fim do 

Estado Novo. No ano de 1978, foi criado o Decreto-Lei 314/78 de 27 de outubro. Nesse 

documento legal foi dividida a matéria correspondente à criança e ao jovem para o 

Tribunal de Menores, em separado dos assuntos de família a serem questões para o 

Tribunal de Família (Henriques, Bento, Martins & Costa, 2014).  

Ainda, em 1989, foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a “Convenção 

dos Direitos da Criança” (CDC), com 54 artigos, sendo implementada em Portugal, em 

1990 (Mota & Matos, 2008). No ano 1992, seria aprovada pelo Parlamento Europeu a 

Carta Europeia dos Direitos da Criança (Magalhães, 2010), com reflexos em Portugal. 

Com o passar dos anos, ocorreram inevitáveis mudanças sociais e, em 1995, foi quando 

se deu uma reformulação dos Direitos de Menores, com alicerce na Constituição da 

República Portuguesa (1976) e na Convenção dos Direitos Humanos (1989).  Não foram 

deixadas de ser formuladas novas medidas nessa área, através das recomendações 

internacionais. No século XX finalizava-se a legislação desta temática, nomeadamente 

em 1999, com a “Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo7” (LPCJP), Lei nº. 

147/99, de 1 de setembro (Almeida & Fernandes, 2010). Teve-se o propósito de favorecer 

a “promoção dos direitos e a proteção das crianças e jovens em perigo, por forma a 

garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral”. 

Entretanto, para um melhor apoio de crianças em risco/perigo, foi criado o Sistema de 

Acolhimento de Emergência (SAE), do Distrito de Lisboa, em 17 de março de 1999, com 

o Protocolo de colaboração consentido, respetivamente, pela Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa (SCML), pela Casa Pia de Lisboa (CPL), pelo Instituto para o Desenvolvimento 

Social (IDS) e pelo Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo 

(CRSSLVT), (CASA, 2013). 

Com reflexo em Portugal, em maio de 2003, seria descrito, num relatório da UNICEF, 

intitulado “A Future for All Our Children”, a conclusão de que países da Ásia e do 

Pacífico tiveram melhorias económicas, mas que ainda havia “falhas” na temática sobre 

infância (Alston, et al., 2005). Mediante estes acontecimentos e respetivas orientações 

                                                
7 A Lei em causa considera em “perigo” todas as crianças e jovens, em várias condições prejudiciais do seu bem-estar: 

situação de abandono, negligência, exploração de trabalho infantil, mendicidade ou quando vivem sozinhas; sofrem de maus-tratos 

físicos, psíquicos ou abuso sexual; prática de facto qualificado como crime; situações de perigo em que está em causa o direito à 

educação (n. º1, Art.º 3º, LPCJP).  
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políticas e sociais, houve uma preocupação em Portugal, sobre o cuidado de crianças e 

jovens em situações de vida difícil, com uma tentativa de melhorar as condições de vida.  

Para além dessa circunstância, ocorreram também, modificações a nível legislativo, a 

nível nacional e internacional, como iremos expor em seguida. 

Globalmente, nos Estados Unidos da América e em grande parte da Europa Ocidental, as 

crianças foram desinstitucionalizadas, segundo uma imagem de fases, em ondas, a partir 

da década de 1940. A preocupação sobre os efeitos nocivos das instituições fundamentou-

se numa sucessão de estudos de investigação, nomeadamente, realizados na Rússia e na 

Roménia, onde dezenas de milhares de crianças foram institucionalizadas em idade 

precoce, durante os anos 80 e 90.  

Nesses países, foi demonstrado que as crianças que viviam em instituições estavam 

gravemente desnutridas, privadas de uma vida familiar ajustada, limitadas nas 

necessidades de brincar, mas também limitações a nível social e emocionalmente (Stark, 

Rubenstein, Pak & Kosal, 2017). 

A partir da década de 60, com o crescimento do movimento feminista e o reconhecimento 

da violência doméstica, compreendeu-se, em países europeus, nomeadamente, que as 

mulheres e crianças estavam a sofrer abusos, dentro do núcleo familiar. A melhoria na 

posição das mulheres só foi realizada a partir de meados da década de 70, com as 

preocupações do abuso sexual, e nessa época, a atenção foi direcionada para a posição 

das crianças (Parton, 2007), mais uma vez. 

 

2. Legislação Portuguesa 

Será dado destaque, neste ponto legislativo, a vários documentos considerados de 

importância, para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa.  

 

2.1. Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 

A utilização de medidas de promoção dos direitos e de proteção das crianças e jovens em 

perigo compete, exclusivamente, às CPCJ’s e aos Tribunal de Família e Menores (TFM) 
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tal como é referido no artigo 38.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 

(LPCJP). 

Na LPCJP, o termo “criança” passou a ser “criança ou jovem”, defendendo-se que 

abrange “a pessoa com menos de 18 anos ou a pessoa com menos de 21 anos que solicite 

a continuação da intervenção, iniciada antes de atingir os 18 anos”, como o descrito no 

Art.º 5º da LPCJP. Com as alterações legais, com o Decreto-Lei nº159/2015, modificou-

se a idade de “proteção e acolhimento” do jovem adulto até aos 25 anos.  

A LPCJP introduziu uma aplicação nas instituições de acolhimento. Através de valências 

sociais, como as entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude 

(ECMIJ). Nessa denominação global incluem-se entidades como as seguintes: Instituição 

Particular de Solidariedade Social, Lares, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

Perigo (CPCJ) e Tribunais (Magalhães, 2005).  

No artigo 34.º da LPCJP tem-se os seguintes objetivos: o afastamento do perigo em que 

as crianças possam se encontrar, conceder condições de proteção e promoção da sua 

segurança, da sua educação, do seu desenvolvimento, da sua formação, de bem-estar e 

saúde, bem como, certificar a recuperação física e psicológica das crianças que sofreram 

qualquer forma de exploração e abuso. 

O acolhimento institucional é legitimado, quando há a “necessidade” de colocar uma 

criança/jovem em um Lar de acolhimento, com instalações e equipamentos adequados, 

para efeito de uma permanência mais prolongada do que 6 meses. Nesse Lar, 

desempenham as suas funções profissionais de educação, bem como uma equipa técnica 

que oferece os cuidados apropriados às suas carências e lhes ofereçam condições que 

possibilitem a sua educação, bem-estar e desenvolvimento (Art.º 49º, da Lei 147/99).  

O Art.º 52º da LPCJP diz respeito à origem dos Lares de acolhimento, podendo ser 

considerados de estatuto público ou cooperativista, social ou privado, em colaboração 

com o Governo.  

No Art.º 53º da mesma Lei, retrata-se o funcionamento desses Lares, em que se estabelece 

o regime aberto e que as casas tenham como primordial função o favorecimento de uma 

relação afetiva, inserida a criança/jovem no meio social e de modo que possa ter uma vida 

diária personalizada.  
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No artigo 55.º da LPCJP refere-se ao reconhecimento do responsável pelo 

acompanhamento do processo da criança/jovem, desde o seu prazo de validade e de 

revisão do acordo (medidas), as declarações de consentimento e/ou de oposição entre 

outras particularidades, tendo em relevância, as medidas impostas.  

Pensa-se que se justifica, por último, no que diz respeito à Comissão Nacional de Proteção 

de Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR), salientar que se refere à autoridade de 

entidades que primam por educar crianças/jovens em Lares de acolhimento, em que estão 

inseridas. Substituindo, assim, o meio familiar, os Lares têm o intuito de acompanhar as 

necessidades e potencialidades de desenvolvimento físico, psicológico, sem esquecer as 

origens culturais e sociais de cada residente.  

Em relação ao afastamento do meio familiar, é descrito na referida Lei pretender-se uma 

orientação dos mais novos, segundo o critério assente em valores para a vida social, nos 

seguintes termos frisado: 

“oferecer à criança, quando há o afastamento do seu meio social e familiar e do uso de 

planos educativos, a interiorização de valores semelhantes ao direito e à aprendizagem de 

meios que lhe possibilitem, para que possam ter uma orientação da sua vida na sociedade” 

(Art.º 17º, Lei nº 166/99). 

Por sua vez, o Código Penal n.º 48/95 de 15 de março, ainda tem explicitados três artigos 

que são o Art.º 153º, referente aos maus-tratos e infração das regras de segurança, com 

foco na violência doméstica; o Art.º 172º sobre o abuso sexual da criança; e o Art.º 173º 

relativo ao ato sexual com adolescente. 

A erradicação da violência contra a criança está ainda circunscrita na Recomendação 

CM/REC (2009)108, como uma parceria multidisciplinar entre os meios e serviços 

fiscalizados pelo Estado, abrangendo várias pessoas, serviços e entidades, como pode ser 

eviciando a seguir: “todos os elementos da sociedade, tais como as instituições públicas, 

autoridades locais, organizações não governamentais, profissionais, os media, as famílias 

e as crianças” (CM/REC, 2009, p.13). 

 

                                                
8 As recomendações CM/REC reportam-se às diretrizes do Conselho da Europa sobre as estratégias nacionais integradas 

de proteção das crianças contra a violência (CM/REC, 2009). 
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2.2. Lei Tutelar Educativa 

A Lei Tutelar Educativa (LTE), Lei n.º 166/99, de 14 de setembro, publicada em Diário 

da República (2015), é aplicada a crianças e jovens com o comportamento entendido de 

“desviante”. Nesse sentido, de afastamento da “norma”, é enfatizada a sua educação para 

o conhecimento de direitos e de valores tidos por essenciais na vida em sociedade. A 

ofensa a bens jurídicos, por exemplo, é uma circunstância para que haja uma intervenção 

tutelar, em termos educativos.  

É ao Tribunal de Família e Menores (TFM) que cabe o dever do cumprimento da medida 

tutelar, gerando a flexibilidade na sua apropriação às condições e desenvolvimento da 

criança. Esse organismo cumpre a monitorização na realização desse fim e retificação 

periódica de medidas estipuladas.  

O TFM pode optar por medidas distintas como as seguintes: medida preventiva de 

guarda9; internamento para ser efetuada a perícia psicológica; medida de detenção; 

medida de internação ou internamento, apenas em fins-de-semana (Quitãns, 2009). Por 

conseguinte, as referidas Leis Portuguesas vieram apelar ao consenso social, em prol da 

proteção da vida e da integridade da criança e, nesse intuito protetor das mais vulneráveis, 

opera-se uma maior fiscalização.  

Assim colocado, a CPCJ tornou-se um veículo para essa mesma atenção psicossocial, 

privilegiada, assinalando no quotidiano as ocorrências de maus-tratos e negligência, como 

iremos mostrar no ponto seguinte. 

 

3. Convenção dos Direitos da Criança 

Em 1989, foi implementada a Convenção dos Direitos da Criança (CDC) (ONU, 2004).  

No nº1 do Art.º 3º, da CDC, menciona-se que qualquer decisão no que diz respeito à 

criança acolhida, tomada por Tribunais ou pelos LIJ’s, deve cumprir o “interesse superior 

da criança”10. No Art.º 19º, é estipulado que o Estado tem o dever de proteger a criança 

de maus-tratos. Tanto podem ser os abusos dos pais como de terceiros. Para esse efeito, 

                                                
9 A noção de “guarda” veio a ser atualmente criticada na medida em que a posição assistencial foi combatida em defesa 

da posição educativa, mais amplamente ligada à aprendizagem e ao desenvolvimento integral de cada um.  

  10 O que se entende por “superior interesse” continua a ser debatido. 
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prescreve-se o estabelecimento de programas de prevenção de maus-tratos11. E no Art.º 

39º, da CDC12, dizia respeito, portanto, à obrigação do Estado em ajudar a reinserção da 

criança na sociedade, depois de uma situação de neglicência e/ou maus-tratos.  

Uma característica da CDC é a sua integração de categorias de direitos, como os direitos 

civis e políticos, como o que se refere à autodeterminação e à proteção contra detenções 

arbitrárias, ao trabalho infantil, à tortura e aos direitos económicos, sociais e culturais, 

como sejam o bem-estar económico, a religião, a educação e a saúde. 

Por conseguinte, a CDC aplica-se a todas as crianças e jovens (até aos 18 anos), 

independentemente das suas circunstâncias, bem como no que se refere àquelas crianças 

que estão em situações específicas, como as encontradas entre refugiados, crianças com 

necessidade educativas especiais, órfãos, minorias e crianças indígenas. 

A CDC mostra assim um conjunto de aspirações para o bem-estar e a promoção do 

estatuto social das crianças que ainda não foram alcançados. Nomeadamente, para um 

grande número de crianças do mundo, essas aspirações não são realizáveis, pois, estão 

expostas à guerra, à doença, à inundação, à seca, à fome ou à pobreza crónica. A forma 

atual de intervenção do sistema de proteção à criança é um produto de sua história, 

sociedade, linguagem e cultura. É necessária, por essa via, entre outras, uma atitude do 

Estado para com as famílias e as crianças, desejavelmente no tipo de ajuda que seja a 

mais adequada para cada situação (Munro, 2008). 

 

4. Entidades da Tutela 

Certas Entidades cumprem funções estipuladas junto de crianças e jovens em 

risco/perigo. No Decreto-Lei nº159/2015 refere-se à criação de uma Comissão Nacional 

de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que entra em vigor em 

                                                
11 Nessa base de prevenção, é referido que os Estados Partes precisam de criar medidas legislativas, administrativas, sociais 

e educativas apropriadas à proteção da criança contra as formas de violência física ou mental, maus-tratos, abandono ou tratamento 

negligente; ou exploração, abrangendo a violência sexual, no momento que estão sob a guarda de seus pais ou apenas por um deles 

(mãe ou pai), dos representantes legais ou outra pessoa que tenha a sua guarda. Acresce dizer que as medidas de proteção incluem os 

processos eficientes para a criação de programas sociais designados, para o efeito de garantir o apoio essencial à criança e aqueles que 

tenham a guarda da mesma abrangendo, também, os processos judiciais. 
12 Destaca-se o artigo que os Estados Partes tomam todas as medidas apropriadas para diligenciar a recuperação física e 

psicológica e a reinserção social da criança vítima de alguma forma de negligência, exploração ou maus-tratos, de flagelo ou de pena 

e/ou tratamento impiedosos, cruéis ou deteriorantes ou de conflito armado. Essa recuperação e reinserção necessita de local num meio 

que auxilie a saúde, a estima por si própria e a honorabilidade da criança.  
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novembro de 2017, anteriormente conhecida, no Decreto-Lei n.º 65/2013, de 15 de maio, 

como Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco. 

No que concerne ao pedido de acolhimento para as crianças e jovens em perigo, este pode 

partir de diferentes instituições, como por exemplo os Tribunais, as CPCJ’s, os centros 

distritais de IPSS, as equipas de acolhimento de emergência, a Santa Casa da Misericórdia 

(não só de Lisboa), as forças de segurança pública e outras entidades que trabalham 

diretamente com a infância e juventude. Do IPSS, existe uma colaboração entre estas 

equipas para a elaboração do relatório com as informações da criança/jovem e de sua 

família (Picado, 2013). 

Intitula-se “situações de urgência”, quando a criança se encontra numa situação de perigo 

iminente de vida e/ou de integridade física. Estas crianças são sinalizadas pela CPCJ ou 

pelo TFM, com ou sem consentimento dos pais ou familiares que tenham a guarda da 

criança (Picado, 2013).  

 

4.1. Motivos para o Acolhimento da Criança em Risco/Perigo 

Na segunda metade do séc. XVIII, Jean Jacques Rosseau (1712-1778), afirmou que a 

criança era um ser humano com o seu “valor” e sendo digna de “respeito”. Diria o 

pedagogo que a criança teria capacidades diversas e com os seus próprios “direitos”, 

sendo que era “necessário” conhecer as suas necessidades, exigências e potencialidades 

(Magalhães, 2010). Uma criança é uma pessoa digna de valor, respeito e direitos de 

acordo com uma “construção social”, que varia com as épocas, as linguagens e a 

localização geográfica e cultural. 

Ainda em França, no ano de 1860, começou a evidenciar-se a denúncia de situações de 

maus-tratos. Ambroise Tardieu (1818-1879) realizou a primeira descrição científica da 

criança que sofreu de maus-tratos, no livro intitulado Étude médico-légale sur les services 

et mauvais traitments exercés sur les enfants.  

Mais tarde, mas no Reino Unido, em 1960 o termo battered child (“criança batida”), 

começou a ser usado por H. Kempe. Em 1962, publicou-se um artigo, intitulado The 

battered child syndrome (Magalhães, 2010). O conceito de maus tratos apareceu, quando 
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houve um crescimento do número de casos de crianças com lesões não acidentais que 

chegavam ao hospital (Picado, 2013). 

Em termos mais amplos, coube à Organização Mundial de Saúde (OMS) definir a falta 

de atenção ou omissão do cuidador em prover saúde, educação, nutrição, proteção, 

desenvolvimento emocional e condições de vida seguras da criança, no contexto familiar 

ou de cuidadores. Existe uma probabilidade, desde então acentuada, de se poder causar 

prejuízos à saúde da criança ou ao seu desenvolvimento físico e mental, moral, espiritual 

ou social (OMS, 1999). 

De acordo com estudos realizados por Magalhães (2005), passou-se a considerar a 

descrição de fatores de risco, nomeadamente partindo de características dos pais. Entre 

outros atos possíveis, podem ser identificados o alcoolismo, a perturbação 

comportamental, a toxicodependência, o desemprego, o baixo nível socioeconómico, ou 

o abuso antecedente. Para investigadores no domínio em foco (Daniel, Wassell & 

Gilligan, 2010), a circunstância de “risco” pode ser usada, tanto para indicar a 

probabilidade de ocorrência do abuso/maus-tratos, como a probabilidade de danos 

resultantes desse mesmo. 

Como características da criança, em consideração, acentua-se, nessa base concetual, a sua 

própria vulnerabilidade, em atenção à idade, a perturbações psicológicas ou físicas, ao 

nascimento prematuro e também a certas características de personalidade/temperamento 

(inato, adquirido e educado). 

Por último, relativamente às características do ambiente familiar, Pereira (2012) 

identificou o historial de uma família, como dando relevo à violência dos progenitores, à 

gravidez não planeada, à violência doméstica, à saúde mental e a violência comunitária13.  

É referido, também pelo mesmo investigador, a circunstância de sobrelotação familiar14, 

em que ocorre uma maior negligência, geralmente. E a própria coesão familiar é apontada, 

sendo a ligação emocional entre familiares, tida por limitada ou inexistente.  

Ainda segundo Magalhães (2010), quando há uma intervenção por parte da CPCJ é para 

atender aos “interesses” e direitos da criança/jovem, dando-lhe privacidade. Essa 

                                                
13 Violência comunitária refere-se à violência que a criança, como vitima, ou assiste como testemunha ou vive em locais 

com um índice elevado de crimes, tráfico de drogas e delinquência. 
14 A sobrelotação familiar refere-se ao número elevado de pessoas na casa familiar. 
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intervenção pode ser dividida em intervenção “precoce” e “primária”. A intervenção 

precoce é realizada logo que a situação de perigo é conhecida. Porém, a noção de 

intervenção dita “primária” é concretizada, quando há promoção dos direitos e a exigência 

social de proteção da criança/jovem.  

Quando estamos perante um quadro de violência doméstica, existem dificuldades em 

exercer o papel de pai e/ou de mãe, enquanto pessoas que criam “vínculos” (Sani & 

Caprichoso, 2013). Em particular, numa intervenção imediata, de urgência, a 

criança/jovem é retirada/o da situação de perigo e colocado/a numa instituição. Esta 

decisão é tomada pelo Tribunal de Família e Menores (TFM).  

Entenda-se que o simples contato com a violência no seio familiar (como violência 

doméstica, em que crianças podem ser agredidas) já constitui por si um abuso/mau trato 

emocional e que pode interferir no “normal” desenvolvimento da criança/jovem (Sani & 

Caprichoso, 2013). Contudo a exposição à violência ainda não tem um plano penal, 

preparado para estas circunstâncias.  

Quanto à violência emocional, portanto, demonstra-se quando a criança/jovem vive num 

ambiente familiar “impróprio”. Sendo que os seus progenitores não têm a capacidade para 

criar um ambiente propício ao seu desenvolvimento, como um local onde haja harmonia 

e afeto. Esta violência deriva de “hostilidade verbal, denegrir, possuir expetativas 

irrealistas, medo e ansiedade induzidos por ameaças de abandono, rejeição, privação 

considerável da atenção e da estimulação (…) de poder excessivo sobre a criança” (Sani 

& Caprichoso, 2013, p. 194). 

Para Magalhães (2005), ao se tratar de “abuso sexual” sofrido pela criança/jovem, pensa-

se que o mesmo se dá quando há o envolvimento do “menor” em práticas sexuais com 

um adulto em que este exerça autoridade ou seja poder. O abuso sexual por adultos ou 

jovens decorre de estarem em um estádio (fase ou etapa) de desenvolvimento mais 

avançado, numa posição de responsabilidade, confiança ou poder sobre a vítima 

(Williams & Weeks, 2014). 

Quanto ao “abuso físico”, Conte (2014) explicita que este tipo de abuso é definido como 

o comportamento não acidental, com lesões físicas, que podem resultar de atos como 

engasgar, bater ou de outra forma a prejudicar uma criança. Os maus-tratos físicos são 

descritos como uma conduta, como uma ação, propositada, por parte dos pais ou pessoa 
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com confiança, que suscita o comprometimento ou o efeito do poder. Portanto, o abuso 

físico encontra-se quando se provoque ou possa instigar malefício físico (Magalhães, 

2005).  

Em relação ao “abuso emocional” (psicológico), William e Weeks (2014) mencionam 

que se trata de um padrão de comportamento que afeta o desenvolvimento de uma criança, 

como por exemplo o sentimento de autoestima. Neste tipo de abuso podem-se incluir as 

ameaças permanentes, na crítica, ou na rejeição, na falta de apoio ou de orientação.  

Compreende-se que neste tipo de abuso (emocional) a rejeição da criança consiste em 

denegrir a sua imagem, ao ponto de esta considerar que não é amada. Como é de ter 

integrado, o abuso emocional está presente em conjunto com outros tipos de abuso.  

Em relação à “negligência”, pode-se esclarecer a sua caracterização dizendo-se que se 

identificou, quando há uma falta de supervisão. O sistema familiar, nessa situação, não se 

evidencia protetor, ligado à “vinculação”. Os meios sociais e políticos terão uma resposta 

apropriada à negligência, que é frequentemente crónica e relacionada com a pobreza e a 

privação material (Daniel, 2005).  

Podemos assim falar em “negligência física” ou em falta de supervisão, educacional e 

emocional. Conte (2014) refere que a negligência física diz respeito à incapacidade de 

prover as necessidades físicas básicas de uma criança, tais como a higiene adequada, a 

sua proteção com roupas, alimentos, a própria proteção em geral. A “negligência física” 

tem como resultado, muitas vezes, uma má nutrição, problemas auditivos e visuais, 

automutilação, infeções respiratórias ou gastrointestinais. Uma definição adequada de 

necessidade, perante negligência, também deve levar em conta as necessidades das 

crianças, que variam de acordo com a idade, desenvolvimento, saúde física e mental e 

sem esquecer o contexto cultural e o nível económico e social.  

A “negligência educacional” é, por esta forma de entendimento, a incapacidade de 

providenciar a educação ou a estimulação precoce para o desenvolvimento apropriado 

(Conte, 2014). Considera-se como negligência educacional, o abandono escolar e o 

absentismo, além de “negligência emocional” por imaturidade, por isolamento e também 

por dificuldades nas relações sociais (Camilo, Garrido & Sá, 2013).  
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A “negligência emocional” é considerada, portanto, por especialistas, como “não dar 

amor”, não proporcionar um carinho e não criar um “laço emocional” com a criança. 

Inclusive, em termos concretos, a falta de atenção, o ignorar ou o isolar a criança, o rejeitar 

e não a confortar quando está aborrecida é tido por negligência emocional. 

Podemos incluir nesse domínio também a noção de “negligência médica” que ocorre 

quando os cuidadores não atendem às necessidades básicas de saúde. As crianças que 

sejam negligenciadas não têm satisfeitas as suas necessidades básicas de comida, de 

cuidados médicos, de vestuário, pensando-se em pais ou cuidadores que não têm em 

atenção, inclusive, as suas necessidades emocionais (Osofsky, 2011). A expressão 

período crítico foi, entretanto, substituída por período sensível. 

Tendo essas condições em atenção, as relações familiares de crianças abusadas e/ou 

negligenciadas são inconsistentes. Às vezes, falham os cuidados, e outras vezes, falham 

as famílias que estão sob stresse associado à pobreza, à violência doméstica ou 

comunitária, à psicopatologia de pais e/ou ao seu abuso de substâncias.  

Perante estas situações é urgente a intervenção para que estas crianças/jovens tenham um 

desenvolvimento saudável. Quando os pais são incapazes de garantir a segurança das 

crianças, portanto, estas são retiradas do meio familiar, e pode acontecer essa 

circunstância num período crítico para o seu desenvolvimento pessoal e regulação 

emocional (Osofsky, 2011). 

 

4.1.1. Modelo Ecológico de Besky e Modelo Transaccional de Cicchetti e 

Rizley 

Bronfenbrenner (1979) desenvolveu um modelo ecológico15 para análise psicológica do 

desenvolvimento humano que foi utilizada por Belsky, em 1980, para a análise do mau 

trato infantil. Belsky adicionou o nível de “ontossistema”16. Com o apoio das várias 

ideologias, o modelo ecológico possibilita uma análise dos motivos e efeitos do mau trato 

(Romero & Armenta, 2008). 

                                                
15 Inclui o micossistema; macrossistema; messossistema; exosissistema, cronossistema. 
16 O Ontosistema ou método ontológico incluí os fatores individuais de crianças maltratadas e de adultos que maltratam. 
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Belsky designou um sistema de quatro níveis de interação que auxiliam o 

desenvolvimento do comportamento de mau trato: o desenvolvimento ontológico, o 

microssistema17, o exossistema18 e o macrossistema19. Neste tipo de modelo define que a 

pessoa se centraliza numa sequência de sistemas mais amplos, em articulação com os 

quatro níveis antes supracitados (Piñon, 2008; Picado, 2013).  

O desenvolvimento ontológico (ontossistema) tem relação com a história da 

criança/jovem, que inclui os fatores intrínsecos à pessoa como a criação de expectativas, 

o estilo de coping na resolução de problemas, a sua autoestima e o sentimento de respeito 

por si e pelos outros, a sua aptidão para o desenvolvimento de relações intrapessoais e 

interpessoais, tendo ou não um histórico de abuso com um alto ou baixo nível de 

desenvolvimento parental (Smith & Fong, 2004). 

Relativamente ao modelo transacional de Cicchetti e Rizley, de 1981, refere-se que os 

maus-tratos sejam causados por diferentes fatores de risco, tentando compreender as 

interações permanentes entre a criança e a família e o seu contexto social. Cicchetti e 

Rizley atribuem uma importância à ação dos fatores de risco, tal como dos fatores de 

proteção, já que os primeiros fatores potenciam a situação de maus-tratos, enquanto que 

os fatores de proteção têm um papel de atenuantes. São dois tipos de fatores que podem 

ser temporários ou perduráveis (Piñón, 2008; Lucas, 2011).   

Quanto aos fatores são perduráveis podem ter uma origem biológica, ou histórica. Na 

origem biológica pode estar relacionado o fator a problemas comportamentais ou físicos. 

Quando os fatores perduráveis são de origem histórica, os fatores ocorrem quando os 

próprios pais tenham sofrido de maus tratos (Romero, & Armenta, 2008). 

 

                                                
17 No Microssistema inserem-se os comportamentos dos diferentes elementos no seio familiar, incluindo as características 

comportamentais e psicológicas dos pais e filhos, dando importância à interação entre eles do seio familiar. Tendo em conta, as 

características dos pais como as depressões, tolerância ao stresse, a empatia, as alterações de personalidade, bem como o 

relacionamento entre o casal e a influência nos comportamentos dos filhos, aspetos referidos como causas dos maus-tratos (Picado, 

2013). 
18 O Exossistema, é composto pelos parentes próximos, os amigos, as relações profissionais, a comunidade, a estrutura 

cultural, social e económica, em que a família está inserida. As dificuldades familiares estão relacionadas com a instabilidade 

profissional ou desemprego, o isolamento e a inexistência de suportes sociais, entre outros. São os elementos principais neste nível 

que pode levar a uma situação de maus tratos (Smith & Fong, 2004).  
19 O Macrossistema, inclui todos os níveis acima citados. Exista uma “aceitação cultural” do mau trato físico, a criança 

como “propriedade dos seus pais”, bem como a aprovação social, o tipo de violência e a depressão económica são fatores que, neste 

nível, poderão aumentar os maus tratos (Smith & Fong, 2004). 
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5. Intervenção de Valências de Acolhimento 

O acolhimento tem como objetivo primordial dar apoio/suporte emocional à 

criança/jovem que esteja em situações prejudiciais para o seu “normal” desenvolvimento, 

o que pode ocorrer em família nuclear ou extensa, inclusive em família de adoção. Com 

a visão de “criança cidadã”, o acolhimento deve ter em atenção a “participação infantil”, 

como foi mencionado atrás, em atenção à sua manifesta opinião, ao longo do processo de 

promoção e proteção, tutelar cível (Pereira, 2014).   

O paradigma sobre o acolhimento, em Portugal mudou ao longo dos anos. De instituições 

com um maior número de crianças acolhidas, passou-se a incentivar um modelo mais 

“familiar”. Também anteriormente ao Relatório de Caracterização Anual da Situação de 

Acolhimento das Crianças e Jovens (CASA, 2013) não se diferenciavam situações de 

abandono, negligência e maus-tratos.  

Assim vieram a enquadrar-se diferentes conceções determinantes para a construção de 

infraestruturas possíveis, para receber crianças/jovens. São exemplos as estruturas que se 

desenvolveram, em Portugal, nos últimos anos: o acolhimento familiar, a família 

sinalizada para o acolhimento; o CAT; o Lar Residencial (resposta para crianças com 

algum tipo de “deficiência”); o Centro de Apoio à Vida (resposta para grávidas ou 

mulheres com recém-nascidos, com risco emocional ou social), o Lar de Apoio 

(crianças/jovens com necessidades educativas especiais) e o Lar de Infância e Juventude 

Especializado (LIJE). Esta última valência é utilizada para apoiar jovens com dificuldades 

emocionais, que se entende poderem vir a constituir um perigo para si próprios, em 

situação de perigo, de forma persistente, sem que em outras valências seja possível 

garantir condições de segurança aos mesmos.  

Enquanto durar o acolhimento, como foi suprarreferido, espera-se que seja implementado 

o PSEI, sendo que, nas situações de certos adolescentes, um dos fatores para o 

afastamento da família é o absentismo escolar.  

Nesse sentido, segundo Mota e Matos (2008), “a instituição representa para as crianças e 

jovens o ambiente imediato de maior impacto nas suas vidas, um microssistema carregado 

de um elevado número de atividades, papéis e interações simbólicas” (p. 373). As crianças 

acolhidas estão, assim, perante uma "pluralidade de olhares" e têm de lidar com um novo 

ambiente, se nunca anteriormente foram sujeitas a separação.  
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Também é necessária a colaboração com a família, para que haja uma “(re)construção da 

noção de família e dos laços familiares” (Cruz & Carvalho, 2015, p. 9). Este aspeto é 

importante mesmo que o processo da criança/jovem acabe em ser concretizada a sua 

autonomização. 

Como foi referido, importa acentuar que a colaboração da família no apoio à intervenção 

é posta em desenvolvimento desejável e conjuntamente com a criança/jovem em 

acolhimento, sendo definida e registada nos instrumentos previstos. Gomes (2010) refere 

que um plano de intervenção20, junto da família, ganha em poder, cumprindo critérios que 

são sujeitos a objetivos e a procedimentos. 

Nesta condição de vida, com tempo “intencional” fixado, é estabelecida a medida legal 

para cada situação, à luz do contributo que esta possa trazer para um maior bem-estar e 

equilíbrio psicoafectivo da criança e jovem. Na situação descrita como de “perigo”, o LIJ 

tende a ser afastado da área de residência familiar.  

Nesse sentido, a criança/jovem tem como direitos, no acolhimento os seguintes 

benefícios, de acordo com LPCJP (nº1, art.º 58º): os contactos com a família ou pessoas 

com laços afetivos; o acesso à educação; os cuidados com a saúde; a cultura e as 

atividades desportivas; o usufruir de um espaço de privacidade e de um grau de autonomia 

adequada, na condução da sua vida pessoal; a ausência de transferência de instituição, 

salvo casos em que esta seja a sua vontade; contato confidencial com a CPCJ, Ministério 

Público, juiz e/ou com o seu advogado. 

Quando há uma cessação do acolhimento, nos CAT’s ou LIJ’s, os motivos podem ser 

variados (CASA, 2013)21 com razões que se concretizam, da fuga à maioridade. Importa, 

neste contexto de vida, entender as funções dos profissionais que trabalham diretamente 

com as crianças/jovens no LIJ, o que se passa a expor em seguida. 

 

                                                
20 Quando se pensa num plano de intervenção, presume-se que este plano tenha objetivos realizados enquanto a 

criança/jovem está acolhida, “concretizáveis” e apropriados para o período do tempo estabelecido, sob o cargo do técnico para a sua 

realização. Incorpora as atividades e tarefas a realizar de acordo com os objetivos instituídos, tendo em conta, o tempo de acolhimento 

e quem os vai realizar. Possui a estipulação de recursos técnicos materiais ou humanos para a concretização melhor conseguida. Define 

o tempo intencional para a execução dos objetivos. E o controlo do plano de intervenção, por se monitorar e seguir cada etapa, e 

realizar os arranjos que sejam fundamentais. 
21 Os motivos para que a criança/jovem deixe o Lar: fuga prolongada e a própria decisão judicial de arquivamento do 

processo de promoção e proteção/tutelar cível; a concretização do seu projeto de vida em sociedade; maioridade, sem pedido de 

prolongação da avaliação de acolhimento e deslocação para outro tipo de acolhimento apropriado às respetivas carências. 



 
 

48 
 

5.1. Caracterização do LIJ 

O LIJ auxilia o acolhimento de crianças e jovens dos 0 aos 18 anos. Como já referido, o 

jovem quando completa 18 anos pode pedir o prolongamento da medida de acolhimento 

ao TFM, para a sua permanência no LIJ, sendo considerada já a idade de 25 anos.  

Ao nível do número de profissionais, para o número de 30 crianças num LIJ, seria 

desejável haver 1 Técnico de Serviço Social; 1 Psicólogo; 2 Educadores Sociais; 14 

Ajudantes de Ação Educativa; 1 Cozinheiro; 3 Ajudantes de Serviços Gerais (num total 

de 22 adultos). 

O LIJ deve ser constituído por áreas operantes que consistem na sua edificação essencial, 

compreendendo por área funcional um conjunto de áreas e compartimentos 

indispensáveis para desempenhar as funções a que se reservam, corretamente estruturadas 

entre si possibilitando um favorável funcionamento.   

Deve contemplar uma sala de visitas, reservada às crianças/ jovens para receberem as 

visitas de familiares e amigos em privado. Tem de ser uma área “afável” e “familiar”, 

para facilitar a comunicação entre as crianças e familiares (IPSS, 2010). 

A nível de áreas de convívio e de atividades, os LIJ’s devem ter uma sala de estudo, uma 

sala de estar com acesso a materiais de lazer, como jogos, aparelhos audiovisuais, livros 

e também Wifi. Se os quartos estiverem apetrechados com espaço individual para a 

criança/jovem estudar, não há necessidade de ter uma sala de estudo. Recomenda-se que 

o LIJ tenha um espaço exterior para que a criança/jovem desenvolva atividades de lazer 

e de fácil acesso aos espaços interiores. O espaço para as refeições deve estar adequado à 

faixa etária das crianças/jovens que o LIJ acolhe.  

Ao nível dos quartos, estes podem ser individuais ou partilhados. No caso dos quartos 

partilhados, devem ter espaço para 3 crianças. Aconselha-se a que os quartos tenham um 

espaço individual de estudo e um espaço para os objetos pessoais (IPSS, 2010). Os 

quartos individuais devem corresponder a 50% do número total de quartos de cada 

unidade funcional.22 

                                                
22 As unidades funcionais dizem respeito aos espaços e áreas, próximos fisicamente e compostos de forma a que haja um 

acolhimento humanizado e confortável, que possibilite a criança/jovem tenha acesso aos bens essenciais para viver. 
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De acordo com Gomes (2010), no seu estudo de investigação, o valor ideal de jovens 

colocados nessas valências (de longo tempo de duração de estadia - LIJ’s) deve ser, no 

máximo, de 12 crianças/jovens23. Legalmente, os CAT’s e os LIJ’s podem acolher entre 

12 a 30 crianças, não devendo ultrapassar este número. Refere também que o acolhimento 

a “curto prazo” é importante que o Projeto de Vida da criança/jovem seja definido e posto 

em prática com a rapidez possível, para promover uma situação que lhe seja mais 

apropriada. 

O número reduzido de crianças por LIJ conduz à compreensão de Lar “familiar”. Como 

foi dito, desfrutando-se nele de uma relação de afeto e sentimento de pertença, é 

potencializado um desenvolvimento mais completo. Importa, ainda, referir a pertinência 

do acolhimento ser de um curto período, sendo mais benéfico para a criança/jovem e para 

a possível intervenção nas competências parentais, para tornar possível o retorno a casa.  

Portanto os LIJ’s são uma solução social para o acolhimento de crianças e jovens em 

situação de perigo, de durabilidade superior a seis meses. Consumam o alicerce na 

execução de medidas de promoção e de proteção e "têm sempre objetivos múltiplos, com 

uma amplitude e diversidade que os torna frequentemente impossíveis de quantificar" 

(Quitãns, 2009, p. 41).  

Nessa base, importa acentuar que os LIJ’s devem permitir os meios indispensáveis ao 

desenvolvimento pessoal e à educação escolar e profissional (em colaboração com a 

família, a escola, as organizações de formação profissional e a comunidade). Como foi 

referido, importa que os LIJ’s “melhorem” as famílias, sempre que seja permitido, pelo 

TFM’s, a posterior inclusão na família e na comunidade de origem.  

Gomes (2010) referiu a esse propósito, que existem dois tipos de LIJ’s. Um tipo tem um 

número de crianças/jovens elevado e com uma equipa técnica reduzida, sendo que trata 

das necessidades básicas como higiene, alimentação e saúde, deixando em segundo plano 

as necessidades afetivas.  

Outro tipo de LIJ é aquele em que as suas dimensões são menores. Em formato “familiar”, 

o rácio de criança-técnico é menor, levando a que as necessidades, tanto físicas como 

afetivas, sejam colmatadas. Essa orientação justifica-se que seja feita a admissão em 

                                                
23 Os Lares que visitámos tinham o dobro e, num caso, o triplo de residentes. 
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conjunto com as entidades capacitadas e envolvidas na infância e juventude, no intuito da 

sua progressiva autonomização.  

 

6.  Funções de Profissionais em Lares 

Os técnicos e educadores (por vezes, considerados ou denominados de pessoas de 

referência) são pessoas que atuam na modificação interna das relações de vinculação dos 

jovens, formando-os e facultando situações sólidas de segurança, para a aquisição de 

novas condutas, pensamentos e/ou sentimentos, a partir de modelagem (Bandura, 1990), 

entre outras formas de educar sem punir.  

Em certas ocorrências, a CPCJ ou o/a técnico/a do IPSS usam, nesse sentido, dos seus 

conhecimentos e experiências, dando suporte emocional e ético no trabalho com a família 

das crianças retiradas (Munro, 2008). 

Todavia, pode registar-se a “desresponsabilização” da família nuclear, quando o técnico 

ou educador “substitui” o papel da família, o que é visto como um “dano colateral” da 

intervenção, um “desajustamento social” (Costa, Martins, Bento & Henriques, 2015).  Por 

conseguinte, é importante considerar o lugar (fundamental) dos pais, como foi dito, sem 

esquecer as suas caraterísticas pessoais e culturais, implicadas no desenvolvimento e 

educação dos filhos (Sampaio, Cruz & Carvalho, 2011). Segundo Gomes (2010), acresce 

dizer que o profissional deve passar (mais) “tempo de qualidade” junto da criança, sendo 

o educador com incumbência de assumir funções chave: “promover o desenvolvimento 

integral das crianças e jovens, fomentando um ambiente seguro, familiar e saudável, onde 

se estabeleça uma relação de confiança, respeitando a sua individualidade, alicerçando a 

sua autonomia e integração social” (p. 124).  

Deve ser considerado como uma pessoa responsável nas suas funções de educação, 

podendo ser desejável ter caraterísticas pessoais e sociais como as consideradas: ser 

tolerante, sensível, disponível para “ouvir” a criança/jovem, firme no estabelecimento de 

limites e afetuoso (Lima, Lopes & Zamith-Cruz, 2013).  

De forma desejável, essa é uma pessoa que tem competências emocionais e sociais. 

Pensa-se que crianças/jovens ganham quando incentive a autonomia pessoal e 

independência social. Outras características de educadores descritas na literatura são o 
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equilíbrio emocional, a maturidade e o conhecimento social adequado a trabalhar em 

equipa com os restantes colegas.  

Por seu lado, o/a psicólogo/a que trabalha no Lar de acolhimento tem como missão 

“promover o desenvolvimento psicossocial das crianças e jovens, bem como contribuir 

para a humanização das relações interpessoais, proporcionando um ambiente construtivo 

e estruturante” (Gomes, 2010, p. 135).  No seu trabalho junto das crianças/jovens ajuda a 

adaptarem-se às suas novas condições de vida. Esse acompanhamento é realizado do 

início do acolhimento até à cessação do mesmo. Colabora também no Projeto de Vida, 

seja para o eventual reencaminhamento para a família nuclear ou extensa, seja para a sua 

autonomia.  

Ao longo da permanência, realiza a avaliação psicológica da criança/jovem, tal como 

quando efetua intervenção, em situações de crise. Junto da equipa interdisciplinar, o/a 

psicólogo/a está disponível para a discussão do PSEI e, junto da equipa educativa, 

compete-lhe intervir prestando informação e conhecimento relativo à família. Acresce 

efetuar o que lhe “compete”, ainda com a sua elaboração de relatórios para os tribunais e 

CPCJ’s. 

Segundo Gomes (2010), o/a assistente social tem objetivos prescritos para a sua 

intervenção, que é a de “apoiar o jovem em processo de autonomização (…) ajudando-o 

a desvincular-se do Lar que o acolheu e a assumir responsabilidades, de acordo com as 

suas capacidades e grau de maturidade” (p. 138).  

Como outros profissionais, o/a assistente social pretende criar um relacionamento da 

criança/jovem com a família, também devendo colaborar com a equipa interdisciplinar 

na conceção do Projeto de Vida de residentes. Em suma, o/a assistente social colabora no 

desenvolvimento das capacidades sociais das crianças e jovens e das suas famílias. Este 

profissional modelar pode (ou não) estar presente no acolhimento da criança. 

O/a diretor/a técnico/a tem outras funções quando dirige, coordena e/ou planeia as 

atividades que ocorrem no LIJ, com vista a proporcionar ações que permitam a “qualidade 

do trabalho” dos membros da equipa. Está à sua responsabilidade a promoção de situações 

que permitam um “bom” desenvolvimento da criança/jovem, garantindo o seu direito à 

privacidade. Quando há permissão, é o/a diretor/a técnico/a que pode estabelecer o 

contacto com a família. Cabe-lhe a programação, coordenação, definição, avaliação e 
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supervisão do programa de atividades que estejam em desenvolvimento, dando a 

conhecer a cada membro de equipa a sua função nesse plano de atividades. Nessa ação, 

o/a diretor/a técnico/a “deve fomentar os contatos destas crianças e jovens com o exterior” 

(Gomes, 2010, p. 145), na escola, em meio profissional e em atividades extracurriculares. 

Para além das pessoas com quem convivem dentro da instituição, os residentes têm um 

relacionamento com os seus professores em ambiente escolar alargado e diário. Estes são 

considerados como figuras ativas e necessárias para a restruturação emocional e para 

adaptação psicossocial. Com eles, as crianças/jovens desenvolvem as suas capacidades e 

as suas possibilidades.  

A aprendizagem cognitiva decorre, simultaneamente, com a aquisição de inteligência 

emocional. Em outros contextos, portanto, dá-se a valorização de professores, associada 

a outros adultos, porque os mais novos passam a maior parte do dia na escola. Além dessa 

circunstância, é através de certos professores que há uma desconstrução de preconceitos 

gerados pelo facto de se estar institucionalizado/a, levando a que se sinta estabilidade e 

segurança naquele meio escolar circundante. 

 Como em outras condições e com outras crianças/jovens é necessário, igualmente, a 

disponibilidade por parte dos agentes educativos (além de professores; os agentes 

operacionais de escolas) para ouvirem o aluno e para a construção de vínculo social com 

ele. Por acréscimo, é indispensável que profissionais em escolas contribuam para a 

escolha dos percursos de vida e para a identificação afetiva destes: “quem quero ser?”.  

Então, quando acolhidas no LIJ, as crianças/jovens necessitam que os adultos de 

referência (técnicos e/ou educadores) as aceitem, de forma a que haja um sentimento de 

“estar em casa”, levando a uma maior confiança/proximidade, procurando nessas pessoas 

adultas, orientação, carinho e proteção (Mota & Matos, 2008).  

Dito de outro modo, pode ser sintetizado o valor de profissionais de educação em 

ajuda/suporte, nos seguintes termos: “o sistema comportamental de prestação de cuidados 

organiza o comportamento parental, sendo considerado como complementar ao sistema 

comportamental de vinculação e tem como objetivo primordial a manutenção da 

proximidade” (Muchata, 2011, p. 22). 
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Quitãns (2009) descreveu na sua investigação que, através de “mecanismos de defesa” 

(coping), os educadores precisam limitar “as fronteiras”, ou seja, construir uma relação 

com limites, regras e disciplina. Nesse domínio, estão registadas as orientações 

“técnicas”, em instituições. Tratam essas linhas de ação do modo como lidar com as 

diferentes situações. “Estas podem ter o efeito paradoxal de reforçar os receios e de 

cristalizar a sua relação de poder face aos internos” (p. 49).  

Já Henriques, Bento, Martins e Costa (2014) referiram que junto da família, os técnicos 

(ou educadores) são vistos de duas formas, “como aqueles que vão resolver todos os 

problemas e apresentar soluções mágicas (…) como aqueles que lhes vão complicar a 

vida, retirar os filhos para os meter em instituições” (p. 29). 

A formação dos profissionais consuma assim um investimento nacional primordial, 

devido ao seu trabalho na área dos cuidados (care). O “Estado e a sociedade devem 

valorizar estes profissionais e dar-lhes o apoio moral, financeiro e outras formas de apoio 

público e privado necessários” (CM/REC 2009, p. 16)24. Certas características pessoais 

(atitudes e posturas) são importantes nas suas intervenções no LIJ, para a criação de 

confiança na construção de uma “base segura”. 

Até este ponto, em síntese, referimos uma breve apreciação histórica do acolhimento, 

assim como o seu suporte em legislação, passada e em vigor, em Portugal e na Europa, 

em particular. Esclarecemos também os motivos para o acolhimento e as diferentes 

entidades responsáveis por esse processo. Identificámos as valências de acolhimento e os 

profissionais que, no Lar, exercem funções discriminadas. Em seguida apresentaremos os 

dados estatísticos colhidos em Portugal pelo IPSS, em relação ao Acolhimento. 

 

7. Dados estatísticos em relação ao Acolhimento em Portugal  

Através do Relatório CASA de crianças e jovens iremos analisar os dados estatísticos do 

ano 2011 e do ano 2016, no que se refere ao Acolhimento em Portugal.  

                                                
24 Diretrizes do Conselho da Europa sobre as estratégias nacionais integradas de proteção das crianças contra a violência 

(2009). 



 
 

54 
 

No Relatório designado CASA (2011), foi registado um número de 8.938 crianças/jovens, 

em acolhimento, sendo que 2.112 iniciaram essa transição de vida durante o ano transato 

(2010).  

No CASA (2016) foi mencionado estarem 8.175 crianças e jovens em situação de 

acolhimento, sendo que 5.779 (54%) estavam em situação de acolhimento, iniciado em 

anos anteriores e 2.396 (25,6%) tinham iniciado a situação no ano analisado, mais 194 

situações do que no ano anterior. Mesmo assim o relatório revela uma diminuição de 

crianças em regime de acolhimento.  

Relativamente, a distribuição geográfica25, Lisboa e o Porto são os distritos com mais 

situações de crianças em acolhimento. Neste mesmo relatório continua a ser frisada uma 

maior prevalência de rapazes (51,9%; 3.741) face as raparigas (48,1%; 3.462) que estão 

em acolhimento. 

O CASA (2016) refere também uma diminuição da situação de acolhimento familiar, 

devido a revogação de prestação de serviços, com famílias que tinham laços de parentesco 

com as crianças e jovens em regime de acolhimento. 

Em 2004, o grupo etário com maior prevalência era dos 12-14 anos, com 2.494 crianças 

e jovens. E em 2014 era salientado o grupo dos 15-18 anos com 2.969 residentes. Em 

2004 contava-se com 3.128 famílias de acolhimento e, em 2014, a diferença era nítida, 

com 341. Em suma, pode-se afirmar que de 2004 a 2014 houve um decréscimo do número 

de acolhimento, de 15.118 para 10.903.  

Em 2006, estavam acolhidas 12.245 crianças e jovens, sendo que houve um decréscimo 

de casos, de 2006 até ao ano 2014. Também aumentou o número de processos iniciados 

em cada ano descrito anteriormente. Como foi acentuada, a diferença de situações 

relativamente ao género manteve-se sempre, sendo que o sexo masculino é o que 

predomina no acolhimento. Em seguida, apresentamos o número de crianças em regime 

de acolhimento do 2011 até 2016.  

 

                                                
25 Lisboa 1.498 (18%); Porto 1.352 (17%); Braga 607 (7%); Coimbra 516 (6%); Setúbal 512 (6%); Évora 124 (2%); Viana 

do Castelo 164 (2%); Portalegre e Beja, com 168 (2%). 
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Tabela 1: Dados sobre crianças em acolhimento de 2011 a 2016 (CASA, 2016) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Em acolhimento no ano 8.938 8.577 8.445 8.470 8.600 8.175 

Começaram no ano 2.112 2.289 2.253 2.143 2.202 2.396 

Começaram anteriormente 6.826 6.268 6.192 6.327 6.398 5.779 

Terminaram no ano 2.634 2.590 2.506 2.433 2.612 2.513 

 

Na temática do acolhimento, iremos em seguida debruçar-nos sobre o tema da vinculação 

abordando os diferentes conceitos e teorias como a Teoria Etológica de Bowlby (1980) e 

a Teoria Ecológica do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1979/1996). 

Debruçaremos em particular sobre ambiente no LIJ. Será dado relevo a essa faceta 

relacional, de acordo com a literatura da especialidade.  
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Capítulo 2: Conceções de Vinculação 

 

(…) o afeto e a atenção que lhes prestamos no dia-a-dia, são fundamentais para que estas crianças e 

jovens se tornem indivíduos que participem ativamente na construção de uma sociedade mais justa e 

solidária (Gomes, 2010, p. 29). 

 

Introdução  

No capítulo 2, iremos examinar o conceito de vinculação/apego e diversas tipologias. 

Refere-se adiante o Modelo Interno Dinâmico (MID) de Bowlby (1988). Posteriormente, 

a Bowlby e a Ainsworth, será explorada a teoria ecológica do desenvolvimento humano 

de Bronfenbrenner (1979/1996).  

Iremos expor a investigação de Ainsworth sobre a “Situação Estranha” (1978), de acordo 

com os tipos de vinculação, na atualidade muito evidenciada, o que apela a sua integração 

na intervenção de conduta, cognição e emoção associadas. É importante também 

esclarecer as bases neuropsicológicas para a vinculação. Iremos por último explicitar, de 

forma mais concisa, as ligações de afeto, dentro dos LIJ’s e também a investigação sobre 

a vinculação, no ambiente de institucionalização. 

 

1. Teoria Etológica de John Bowlby sobre Vinculação na Infância 

A teoria da vinculação começou por ser evidenciada com uma questão premente, no final 

da II Guerra Mundial (1939-1945): «o que as crianças precisam para se desenvolverem 

como indivíduos emocionalmente saudáveis e bons cidadãos?» Personalidades 

responsáveis e organismos preocupados com os efeitos destruidores da guerra sobre as 

crianças, impuseram que a OMS (Organização Mundial de Saúde) recomendasse um 

estudo com vista a antecipar se as crianças iriam crescer física e emocionalmente 

saudáveis (Vicedo, 2013). 

Bowlby foi envolvido na elaboração do relatório para a OMS sobre as crianças que 

estavam sem base familiar, após a II Guerra Mundial. À medida que as observações e os 
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seus insights se aglomeravam, cresceu o seu interesse pela área da vinculação, num 

primeiro trabalho publicado sobre o vínculo, intitulado de The child's tie to his mother 

(Shaver & Mikulincer, 2012). 

Bowlby (1988) alentou para uma clara distinção entre o antigo conceito de 

“dependência”, presente na teoria da aprendizagem social e o novo conceito de 

vinculação. Também afirmava que vinculação não é indicadora de “regressão”, mas 

desempenha uma função natural e saudável até na vida adulta. 

Em relação aos conceitos etológicos sobre o controlo do comportamento, o mesmo 

afirmou que as crianças experimentam a “ansiedade de separação” quando uma situação 

ativa dois tipos de comportamento: a conduta de fugir e o comportamento de vinculação, 

em que a figura vinculativa não está disponível (Bretherton, 1992). 

Bowlby alegaria que as condutas, no vínculo, se desenvolvem gradualmente, à medida 

que os pais se tornam mais competentes a reagir apropriadamente aos sinais do bebé e 

quando o bebé aprende a reconhecer a fisionomia dos pais, regulando assim o seu 

comportamento (Shaffer & Kipp, 2010). 

Por conseguinte, na orientação dada ao apego, entende-se por vínculo (Bowlby, 1988) 

“uma ligação emocional recíproca e duradoura entre o bebé e a figura paternal, em que 

cada um contribui para a qualidade da relação” (Papalia, Olds & Feldman, 2001, p. 245).  

Uma caraterística presente na conduta de vinculação é a intensidade da emoção que a 

acompanha, sendo que o tipo de emoção depende da relação entre a criança e o adulto 

(Bowlby, 2005; Prior & Glaser, 2006). Uma figura de afeto é definida, nesse âmbito de 

pensamento, como alguém que fornece cuidados físicos e emocionais, tem presença 

continuada e consistência na vida da criança (Pearce, 2009). 

Nessa acessão ampla de laço de afeto, não se esquece que, de acordo com o “tipo” de 

vinculação (Ainsworth, 1978), existe um diferente modo de exploração do ambiente: um 

bebé pode ser “explorador” ou “isolado”. Também se entende que as relações criadas em 

idade precoce serão a base para a composição de modelos funcionais (psicológicos) 

designados “modelos dinâmicos internos” (MID). Mais tarde, poderão ser desenvolvidos 

(ou não) para situações semelhantes, embora tendam a repetir-se. Trata-se de um fator 

decisivo no efeito que essa separação cuidador-criança vai ter. É como a criança 

experiencia a mesma.  
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Dentro do contexto de indisponibilidade dos pais é possível ser experienciado o 

relacionamento com criador/es primário/s como de “rejeição” destes (ou perda 

substancial) e como sugerindo potenciais problemas de ajustamento. Portanto, embora as 

experiências de vinculação de crianças sejam tipicamente limitadas ao que seja 

equacionado entre dois seres, com laços precoces de intimidade, a separação ou a perda 

de um cuidador principal pode criar um impacto negativo sobre a criança (Scott, 2011). 

No tempo de criação de vínculo (até cerca dos 2-3 anos), este entendimento recíproco (de 

troca) possibilita a recuperação da calma, em circunstâncias de perigo e, mediante esse 

fator de tranquilização, torna-se o adulto numa base (âncora ou andaime), com a 

possibilidade de o bebé sondar o meio (Muchata, 2011). A teoria da vinculação de 

Bowlby, defendida até hoje por colaboradores e seguidores, aponta que o conhecimento 

de uma criança começa “de dentro para fora”, e que tal conhecimento em 

desenvolvimento é basilar para a relação emergente (Hughes, 2009). 

Bowbly (1988) foi quem acentuou, entre outros, que uma criança, com três meses, já 

reage à presença da mãe, mas alertou para o facto de que tal pode não querer dizer que já 

esteja a ter uma conduta afetuosa com a mãe26 (ou com outra pessoa, cuidadora 

privilegiada) diferente do que teria com outra pessoa. O comportamento de afeto pode ser 

visto como um modelo interno dinâmico (ver MID). Como foi dito, esse “modelo” é 

geneticamente programado para manter o equilíbrio entre duas atividades vitais para a 

sobrevivência e desenvolvimento: a “exploração”, necessária para a aprendizagem e a 

“proximidade” ao cuidador, fundamental para a criança se sentir protegida (Scott, 2011). 

Nessa circunstância de vida relacional, de reciprocidade ou de troca, em que a mãe foi 

considerada a figura-chave na vida de uma criança, a busca física desta e a exploração do 

ambiente aparecem no primeiro ano de vida, o que pode indicar que os bebés “utilizam 

formas comportamentais mais variadas e eficazes (do que se pode pensar), integrando 

sistemas comportamentais mais sofisticados, que se reorganizam, em função dos 

objetivos pretendidos” (Muchata, 2011, p. 21).  

Assim colocada a conceção de apego, depreende-se que a experiência de amamentação 

permite o contato, o contentamento e o prazer do bebé (e da mãe), se for vivenciada a 

relação de forma calma e acolhedora por parte da progenitora.  Por sua vez, as afeições 

                                                
26 Para Bowlby, a mãe não era substituível. 
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de acolhimento primordial, de segurança e de mantimento da relação com a criança, 

representam elementos básicos que resultam da ligação de pais e de filhos (Oliveira & 

Próchno, 2010). 

É importante referir que as múltiplas figuras de vinculação podem ser apresentadas em 

relações entre si, em uma estrutura hierárquica, integrativa e independente. Uma estrutura 

“hierárquica” inclui o conceito de monotropia27, em que está representada a figura de 

vinculação primária em uma clara ordem de preferência. Em uma estrutura “integrativa” 

que envolve a inclusão de todas as relações de vinculação, cada uma alcança o seu grau 

de importância/valor. Uma relação como a referida também é considerada como uma 

estrutura “independente”, pois as representações de vinculação são separáveis e afetam 

de forma diferente cada etapa do desenvolvimento da criança. Considerando este modelo, 

os relacionamentos de vinculação podem ser vistos como uma “rede” dentro da qual a 

vinculação “segura” pode equilibrar, como veremos, os tipos “inseguros” de vinculação 

(Prior & Glaser, 2006). 

Podemos também considerar como elementos significativos da vinculação na infância, a 

confiança/proximidade e a autonomia adquirida. Em relação à autonomia, esta impõe-se 

durante a infância, quando a criança aprende a autocontrolar-se no desenvolvimento de 

capacidades físicas e independência que, quando bem-sucedidas, levam ao sentimento de 

segurança e confiança e, quando tal não acontece, a um sentimento de inadequação 

(Bifulco & Thomas, 2013). 

 

1.1. Modelo Interno Dinâmico 

Os Modelos Internos Dinâmicos (MID) são, pois, fundamentais para o quotidiano, na 

medida em que albergam “representações mentais” (o mesmo que pensamentos ou 

ideias). Permitem a exclusão de alternativas de atividade que se apresentem como 

ineficientes, insuficientes, ou com uma demasiada imposição. O indivíduo reduz assim o 

grau de risco propiciado pelas suas ações, tornando-se, portanto, mais competente para 

seguir um comportamento orientado, o que se entendeu levar ao aumento da sua 

probabilidade de sobrevivência. Estes “modelos” são formados através das figuras de 

vinculação mais regulares, como familiares e importantes cuidador/es. Tendem a ser as 

                                                
27 Bowlby defendeu essa posição, hoje muito contestada, como foi atrás referido: a mãe é a pessoa privilegiada. 
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ideias modeladas a orientarem as expectativas e os comportamentos na maioria dos 

relacionamentos (Howe, 2011). 

Os MID’s implicam inclusive um processo que permite que a criança alcance a previsão 

de um comportamento por parte do cuidador. Também permite que a pessoa esteja 

envolvida em um processo construtivo – “o sentido de realidade”. Através da experiência 

repetitiva de interações, há a capacidade de construir uma imagem do que é provável que 

aconteça (Dallos, 2006). É também um modelo provisório, pois, se a figura de vinculação 

se comporta e reage daquela maneira persistentemente, a criança que não preste atenção 

às expectativas, pode reviver o MID (Howe, 2011) e recriar outro modo de estar e atuar. 

Segundo Bowlby, estes modelos começam a ser construídos na primeira infância (0-3 

anos). À medida que as crianças se desenvolvem, os MID’s tornam-se cada vez mais 

complexos. Inicialmente, permitem que os bebés antecipem o que os pais provavelmente 

farão a seguir, como já foi referido anteriormente (Golding, 2008). 

Em relação à ligação com o/os cuidador/es que são uma base segura, tornam-se aptas para 

arriscar e explorar, serem mais independentes. Quando chegam aos anos escolares, podem 

usar MID’s para se sentirem seguras, mesmo quando os pais não estão fisicamente 

presentes. Os MID’s utilizam regras que conduzem as emoções, atitudes e 

comportamentos mais habituais e estandardizados. Podem, então, ser usados para 

aumentar os sentimentos de segurança (Howe, 2011). 

Golding (2008) descreveu que podem existir dois tipos de MID’s: o tipo “positivo” e o 

tipo “negativo”. Com um MID positivo, uma criança pode ter um self/“eu” entendido 

como eficaz e a visão das outras pessoas como disponíveis, amorosas, interessadas e 

respondentes. Com um MID negativo, uma criança pode gerar um modelo negativo do 

seu self, como desinteressante. E acontece que as outras pessoas poderão ser observadas 

como negligentes, insensíveis e hostis. 

Em relação aos tipos de vinculação, os adolescentes tendencialmente tendo vivido uma 

vinculação “segura” são suscetíveis de virem a arriscar viver novas experiências de 

desenvolvimento, com um sentido superior de autoeficácia (Bandura, 1990). O MID de 

tipo “seguro” também contém um plano de comportamento que é flexível, apoiando a 

busca por proximidade, intimidade e independência, conforme é necessário para cada 

situação. Os adolescentes que não têm “acesso” a figuras de vinculação consistentes, 
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responsáveis e “desenvolvidas” podem ter dificuldade em relação ao funcionamento 

cognitivo, no que se refere ao controle de impulsos e afeto limitado (Howe, 2011). 

Em comparação com adolescentes que possuem MID “inseguro”, também os 

adolescentes que possuem MID considerado “seguro” tendem a demonstrar um 

processamento mais aberto e flexível no modo de viver em sociedade (Mayseless & 

Scharf, 2007). Por seu lado, os adolescentes com MID “inseguro” podem ser mais 

propensos a utilizar estratégias de vinculação que evitem a proximidade familiar e a 

exploração social (Howe, 2011). 

Em conclusão desta abordagem à Teoria da vinculação, pode acentuar-se que essa teoria 

é uma teoria do desenvolvimento da personalidade. Sustenta-se na interação a vários 

níveis: entre criança e ambiente familiar e social, entre crianças e cuidador/es, entre 

crianças e famílias e, mais tarde, entre indivíduos adultos.  

 

1.2. “Base Segura” 

 Como “base segura”, se identificam laços de amor em momentos de maior 

ansiedade/stresse (Pontes, Silva, Garotti & Magalhães, 2007). Nessa conceção de relação 

mútua se firma a vinculação, com componentes biológicos e sendo o seu papel permitir 

também a sobrevivência do ser humano (Howard, 2001).  

O vínculo pode ainda referir-se como um suporte ao comportamento que é o “adequado” 

para uma criança com ansiedade (Howe, Brandon, Schofield, & Hinings, 1999). Uma 

“base segura” lhe dará então um sentido de competência percebida (auto-eficácia) 

baseada na “noção de que pode influenciar o meio circundante e exercer algum controlo 

sobre o contexto” (Cerdeira, 2009, p. 3). 

Para Holmes (2001), em termos comportamentais, uma base segura é compreendida pela 

criança, quando esta se sente em perigo/ameaça. Procura intensamente o/a cuidador/a, o 

qual lhe fornecerá de imediato a proteção adequada. Visto que algumas condutas e afetos 

necessitam da figura “cuidadora” - e permitem que haja essa aproximação - é relevante a 

sua permanência, quando a criança está em situação de perigo. Para a demonstração de 

procura de intimidade é essencial que existam certas situações, que levam à sua ativação 

e que interligam a criança, o meio e a representação de figura “materna” (Muchata, 2011). 
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 No primeiro ano, o bebé apenas tem uma consciência “primária” dos seus estados 

emocionais. Através do processo de conexões funcionais que são criadas, estas 

possibilitam à criança entender o estado emocional de outra pessoa e é proporcional o 

ligar os estados emocionais com ações (Atwool, 2006). Ainda se justifica dizer que, 

quando respostas emocionais (como o medo e a ansiedade) são exteriorizadas, poderão 

dar o sentido de autoproteção, preservação e desenvolvimento à criança, em 

circunstâncias “normais” do seu crescimento e desenvolvimento (Oliveira & Próchno, 

2010).  

É importante referir que certos investigadores defendem que “a forma como a criança 

regula o seu comportamento em relação à figura de vinculação influencia o modo como 

esta mais tarde irá estruturar o seu comportamento, na resolução das tarefas inerentes a 

cada etapa de desenvolvimento” (Cerdeira, 2009, p. 3). Para Mikulincer, Shaver, Gillath 

e Nitzberg (2005), a segurança do vínculo não ativa de forma direta o sistema de prestação 

de cuidados, mas fornece uma âncora para a criação de sentimento de empatia, ou seja, a 

base segura influência a interação, com proximidade e com afastamento, sucessivamente.  

Uma criança que é entendida como "difícil" em termos de caráter (temperamento inato) 

apresenta um maior desafio para os seus pais/cuidadores. E nessa circunstância, aliás, o 

cuidador pode compartilhar o temperamento “difícil” da criança. O temperamento pode 

então constar como um fator de risco para o cuidado insensível e em muitas situações, 

levando ao desenvolvimento da vinculação do tipo “inseguro” ou, incluindo, como 

veremos, o tipo de vínculo “desorganizado” para a criança (Prior & Glaser, 2006). 

O sentimento de segurança que a vinculação transmite refere-se à capacidade de encontrar 

conforto em cuidadores quando se esteja ansiosa/o. Na investigação de  Van IJzendoorn, 

Schuengel e Bakerman-Kranenburg (1999) entre as crianças que nunca foram acolhidas, 

uma maioria (62%) desenvolveu vínculos “seguros” com os seus cuidadores. Todavia 

cerca de 24% das crianças desenvolveu um tipo de vinculação “insegura” e cerca de 15% 

manifestou vínculos “desorganizados”, em relação aos cuidadores. 

A teoria da vinculação teve influência no desenvolvimento da terapia familiar, da terapia 

sistêmica e no desenvolvimento do conceito de MID, que têm em consideração os estilos 

de vinculação, o tipo de comportamento dos pais, como manifestações de impotência, 

raiva/ira e rejeição (Bifulco & Thomas, 2013). 
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Em suma, de acordo com a Teoria da vinculação, pode haver uma “melhor” adaptação, 

se os pais (ou substitutos), precocemente, corresponderem às expectativas da 

criança/jovem em relação com as suas “necessidades” (Brazelton & Greenspan, 2000). 

Esta “base segura” também possibilita uma diminuição do medo e da ansiedade, porque 

permite a segurança necessária de que todos precisamos, como foi dito, para a exploração 

do ambiente físico e social. Os tipos de emoções dependem de como os vínculos se 

processam nas interações intensas. Quando a ligação estreita está quebrada, podem 

manifestar-se, entre outros, sentimentos/emoções de tristeza e de depressão (Taylor, 

2010). 

 

1.3. “Situação Estranha”: Um Estudo Eperimental Subsequente a John 

Bowlby 

Na continuação das investigações de Bowlby, a investigadora Mary Ainsworth (1978), 

através da investigação conhecida por “situação estranha”, declarou que a vinculação está 

diretamente aliada à “qualidade” da relação criada entre a mãe e a criança. A “situação 

estranha” é desenrolada em um ambiente artificial que pode distorcer o comportamento.  

Na “situação estranha”, é apresentada à criança uma situação nova na companhia de 

seu/sua cuidador/a. Em seguida, este/esta último/a retira-se e reintroduzido/a na situação, 

por duas vezes. Durante este processo, são avaliadas as reações das crianças (Ainsworth, 

1978; Snyder, Lopez & Pedrotti, 2011). E através dessa experiência, do domínio de 

investigação laboratorial, Ainsworth (1978) descreveu as crianças com vinculação 

“segura” ou não.  

Quando as crianças são “seguras”, criam uma conceção de figura maternal “disponível”, 

mesmo na sua ausência. Não protestam quando essa situação acontece e são seguras até 

quando voltam a encontrar a mãe. As crianças “inseguras” têm uma reação em que 

choram tanto na ausência como na presença da progenitora (ou outro cuidador 

privilegiado).  

Para a investigadora australiana, que trabalhou diretamente com Bolwby, o choro é 

preditor da ansiedade, por “insegurança” manifesta. Também referiu que um bebé 

“ansioso” tem a mesma atitude, tanto com a mãe como com uma pessoa estranha. 
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Ainsworth demonstrou que essas diferenças por si atribuídas a tipos de vinculação 

estavam relacionadas com as interações entre bebês e pais no seio familiar, durante o 

primeiro ano de vida. As crianças que eram classificadas como “seguras” tinham pais que 

respondiam às suas necessidades. As crianças que eram classificadas como “inseguras”, 

muitas vezes, tinham pais que eram insensíveis às suas necessidades e havia, inclusive, a 

rejeição nos cuidados (Gillath, Karantzas & Fraley, 2016). 

Eysenck (2015) veio a fornecer o exemplo de que algumas mães (ou cuidadores 

substitutos) podem-se comportar de forma diferente em relação ao bebé, quando sabem 

que estão a ser observadas/os. Logo, teriam uma conduta diferente quando as mães 

estivessem sozinhas com a criança.  

Ainsworth acreditava, no entanto, que a “qualidade” da vinculação de uma criança para 

com a sua mãe/pai depende, na sua maioria, do tipo de atenção que a criança recebe. 

Mediante esta forma de cuidar, pensa-se que educados no tipo “seguro” os bebés são 

sensíveis e respondentes. Essas pessoas adultas geralmente são sensíveis às 

necessidades/exigências de filhos e estabelecem uma sincronia mútua. Daí decorre que 

fornecem um apoio/suporte emocional (Shaffer & Kipp, 2010). 

Main e Solomon (1990; como citado por Shaver & Mikulincer, 2012) adicionaram mais 

tarde uma quarta categoria, no tipo crianças “desorganizada/desorientada” em que é 

caracterizada a condição de insegurança por um comportamento estranho, entre ansiedade 

e evitamento.  

 

1.4. Tipos de Vinculação: Especificação 

Foram identificados tipos de vinculação, como foi dito, de acordo com a teoria de Bowlby 

(1988), nomeadamente a vinculação “segura”, “ambivalente” e “insegura-evitante”, por 

parte trabalho de Ainsworth (1978) e desorganizada (Main & Solomon, 1990).  

A vinculação segura está associada, portanto, com níveis mais elevados de cooperação e 

é determinante em facilitar estas relações de entreajuda. Crianças que tiveram uma relação 

segura tendem a ser mais favoráveis a ter uma perceção de si mesmas e uma perceção dos 

outros “positivas”. Pensa-se, hoje, que os modos de perceção são importantes na 

formação de relacionamentos com adolescentes, adultos e pares. É provável que as 
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crianças com relacionamentos e expectativas positivas estejam em primazia, na procura 

do outro e em manterem relacionamentos fora de casa (Atwool, 2006).  

E para isso o vínculo seguro fornece um estado emocional positivo que aumenta o 

interesse na figura de vinculação (Bifulco & Thomas, 2013). Acresce dizer que, para as 

crianças, é pouco significativo estar na ausência da mãe ou na sua presença e, por essa 

condição, chegam mesmo a afastar-se dela. Pontes e colaboradores (2007) salientaram, 

que tanto Ainsworth como Bowlby tiveram em atenção a vinculação, por uma perspetiva 

individual e dual, a dois.  

Mais recentemente, Marrone (2014) voltou a referir que uma criança com relação de 

vinculação segura, em relação à figura maternal (ou substituta), tende a ter mais confiança 

para explorar o meio ambiente e a persistir nessa tarefa. Além dessa orientação ativa no 

meio, consegue “aceitar” a ajuda da mãe (ou pessoa substituta), aprendendo assim um 

pouco mais, nomeadamente, sobre o que a rodeia e o que se encontra menos próximo. 

Atualmente, há uma investigação mais ampla, para uma vinculação relacional e 

contextual. Ainsworth e Bowlby entenderam “a motivação humana como sendo orientada 

por sistemas comportamentais inatos, destinados a facilitar a adaptação e a sobrevivência, 

explicando o vínculo mãe-filho, em termos de necessidades básicas de proteção e 

segurança” (Ferreira & Pinho, 2009, p. 3). Portanto, os pais que sejam menos sensíveis, 

ou emocionalmente indisponíveis (deprimidos e/ou com tendência ao abuso de 

substâncias como o álcool), tendem a apresentar-se aos filhos com um “problema 

psicológico”. Por exemplo, tal se observa quando os vínculos da criança se ativam, mas 

sem resposta imediata ou apropriada da/s figura/s de apego, na ajuda à recuperação do 

equilíbrio emocional. Pode salientar-se que os pais “abusivos” ou emocionalmente 

inacessíveis deixam de proteger os filhos, sem resposta ajustada aos seus tipos de 

vinculação (“segura”, “ambivalente” …), tornando-se tendencialmente “evitantes”.  

Por seu lado, uma criança “insegura/ambivalente” nem sempre consegue separar-se da 

figura materna, mas pode ter atos de irritação e resistência, em relação a esta. Pode tender 

a ter uma passiva exploração do meio. Essa criança (ambivalente) pode inclusive ter 

hesitações em relação à disponibilidade da figura de vinculação que está particularmente 

“preocupada” com a sustentação da proximidade, afetando a atividade exploratória, o que 

pode levar a um prejuízo da mesma.  
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Na adolescência, aqueles com história de vinculação “ambivalente/resistente” são 

considerados como prováveis pessoas envolvidas em relacionamentos intensos e 

explosivos, com figuras de vinculação (Atwool, 2006).  Também adolescentes com pais 

críticos e perfeccionistas tendem a demonstrar um estilo de vinculação inseguro, 

assinalado com dificuldades em conseguir estar perto de outros e com medo de abandono. 

Consequentemente, estes vínculos inseguros evidenciam uma possível baixa autoestima 

e atitudes disfuncionais (Gamble & Roberts, 2005). 

Na condição da vinculação ser definida de “insegura-evitante”, em particular, a criança 

pode tender a evitar mais o contato com a figura de afeto e explorará mais o meio, sendo 

até considerada menos competente (Cerdeira, 2009). Porém, não há a possível 

predominância de sentimento de conforto e de valorização (Pontes et al., 2007). 

Consequentemente, a criança tende a criar esperanças contrárias, particularmente em 

relação à disposição dos outros em circunstâncias de necessidade e stresse. Pode vir a 

demonstrar, em outros momentos posteriores de vida, apatia, ira, agressão e empatia 

limitada, ou seja, empatia pouco manifesta em relação aos outros.  

Importa acentuar, no entanto, que os tipos de vinculação “inseguros” não são, em geral, 

entendidos psicopatológicos. Qualquer padrão organizado de vinculação é uma 

consequência de adaptação ao ambiente em que um indivíduo foi criado. Enquanto 

adultos, existe a identificação possível com figuras de vinculação (modelos), refletindo 

sobre a pessoa que suprime certas necessidades (para uma base “segura”), alvo da procura 

de proximidade e podendo conduzir ao “protesto de separação” (Hunter, Maunder & 

Lanle, 2016).  

Relativamente ao tipo “desorganizado”, em uma investigação conduzida por Van 

Ijzendoorn, Schuengel e Bakermans-Kranenburg (1999), algumas crianças apresentaram 

um tipo “desorganizado” de vinculação. Todavia, foi associado a agressividade e a 

“anormalidade” subsequentes. Por conseguinte, a criança é compreendida como 

projetada, biologicamente, para se aproximar do/s cuidador/es, quando sente necessidade 

de proteção, ansiedade e/ou ameaça, o que nem quer dizer “anormalidade”. Algumas 

estratégias interativas comuns nas crianças não conseguem trazer proximidade, cuidado 

ou conforto. Na conduta e no afeto, ampliar-se-á a incoerência e a desorganização nas 

interações familiares, numa mescla confusa de respostas de aproximação, com “manifesta 

ira, desorientação e inércia comportamental” (Howe et al., 1999). 
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A vinculação “desorganizada” é então um “sintoma” dos fatores de risco, que interagem 

nas famílias: pobreza, “perturbação” psíquica parental, abuso de substâncias por pais e, 

inclusive, história de abuso do pai e/ou mãe, na infância (Davies, 2011). 

 

2. Teoria Ecológica do Desenvolvimento Humano de Bronfenbremmer 

Bronfenbrenner (1979/1996) foi outro teórico (e investigador) do desenvolvimento, que 

referiu que o “ambiente natural” é a principal influência sobre o desenvolvimento 

humano, sendo que este “ambiente natural” foi ignorado por investigadores que 

preferiram estudar o desenvolvimento no contexto artificial de laboratório. Para Shaffer 

(2008), esta teoria foi já explorada no final do século XX, sendo um “novo olhar” que 

fornece as análises mais especificadas dos efeitos ambientais. Na atualidade não se separa 

natural de artificial.  

Por essa via de pensamento, todavia, o indivíduo é “um ser incorporado” em vários 

sistemas ambientais. Além do contexto familiar, pode situar-se em contextos mais 

amplos, como a cultura e a própria sociedade. Bronfenbrenner (1979/1996) referiu a 

existência de diferentes níveis estruturais de âmbitos distintos: microssistema, 

mesossistema, exossistema, macrossistema e cronossistema28. 

Esta teoria veio a realçar a circunstância de que as construções teóricas na psicologia do 

desenvolvimento, comummente, se centravam apenas no indivíduo (e na intenção ou 

transação) ignorando os contextos em que este se encontra inserido (Shaffer, & Kipp, 

2010). Contudo, uma pessoa também é dita como sendo um “sistema” que é “auto-

organizado” em relação. 

 

                                                
28O microssistema é o sistema em que se encontra a própria criança. Esta encontra-se nesse domínio, com as suas próprias 

características biológicas e as características socialmente influenciadas, além das suas capacidades que vão, por sua vez, também 

manipular o comportamento de terceiros (Shaffer, 2008). Portanto os contextos de desenvolvimento são dinâmicos. Neles cada pessoa 

influi e é influência por outras pessoas no sistema de vida relacional. 

O mesossistema coloca-se na área da “casa”, da escola e dos grupos de pares. Bronfenbrenner (1979/1996) mencionou que 

o desenvolvimento é suscetível de ser aperfeiçoado por vínculos de apoio entre microssistemas (Shaffer, & Kipp, 2010). 

O exossistema consiste no conjunto de contextos em que as crianças e adolescentes não fazem parte, mas que podem, no 

entanto, influenciar o seu desenvolvimento.  

O macrossistema é a base da ideologia, que prediz o ensinamento de valores a influenciar crianças e as metas a atingir. 

Estes valores diferem entre culturas e podem influenciar os tipos de experiências que as crianças têm nas suas casas, nas localidades 

em que moram, nas escolas e em todos os outros contextos que as afetam, direta ou indiretamente. 

O cronossistema, por sua vez, é a dimensão de tempo, em que se registam as mudanças na criança, em qualquer dos 

contextos ecológicos de desenvolvimento (Shaffer, 2008). 
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2.1. Teoria Ecológica do Desenvolvimento Humano em Contexto 

Institucional 

Como foi referido, Bronfenbrenner (1979/1996) criou a Teoria ecológica do 

desenvolvimento humano. Siqueira e Dell’Agio (2006) defendem essa teoria para retratar 

a condição de institucionalização. As crianças são vistas, nessa perspetiva, como “pessoas 

em desenvolvimento” contextualizado.  

Os investigadores explicaram que essa teoria (ecológica) permite entender o 

desenvolvimento das crianças/jovens, quando institucionalizadas, no Brasil. A teoria 

ecológica “atribui papel central aos processos proximais, nos quais as diferentes formas 

de interação entre as pessoas são vistas como função do processo” (Siqueira e Dell’Agio, 

2006, p. 72). 

Como foi referido anteriormente, existem diferentes níveis estruturais que foram 

identificados dentro desta teoria, como o microssistema, o mesossistema, o exossistema, 

o macrossistema e o cronossistema. Nestes contextos, em camadas, temos dentro do 

microssistema, a família e a própria instituição.  

Por sua vez, o mesossistema é entendido pela ligação entre dois ambientes ou mais, 

podendo ser visada a instituição e a família, a escola ou até a família e o grupo de pares. 

Nestes dois sistemas (micro e mesosistema) encontram-se as relações de maior vulto na 

vinculação e destaca-se como estas influenciam o crescimento e o desenvolvimento. No 

espaço mais amplo, como foi supramencionado, o conceito de “institucionalização”, 

implica o modo como este domínio é visto numa ou noutra sociedade que nos envolve. 

No que toca à situação de institucionalização, é necessário pensar-se, portanto, em 

reciprocidade, em equilíbrio de poder29, em relações de vinculação30, mas também em 

sistemas. Para que o microssistema se desenrole de uma forma eficaz, como foi dito, o 

“progresso” realizado em ambientes residenciais só pode ser mantido com uma atenção 

cuidadosa e equilibrada de poderes.  

                                                
29 O equilíbrio de poder é considerado um auxiliar para a criança/jovem. A pessoa residente vem a caraterizar-se e a lidar 

com relações de poder diferentes e também, em circunstâncias positivas; chega a aprender e a desenvolver-se como tendo poder -

autodomínio. A circunstância de institucionalização é conduzida, defende-se, para um equilíbrio do poder que é gradualmente alterado, 

em favor do jovem (Pontes, et al. 2007). 
30 De acordo com Siqueira e Dell’Agio (2006, p. 73), a relação de vinculação é realizada nas interações diárias entre o 

cuidador e a criança/jovem, em que “a dimensão afetiva é parte inerente das relações humanas, não devendo, portanto, ser excluída 

enquanto elemento propiciador do desenvolvimento”. 
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Idealmente, os adultos que prestam os cuidados às crianças e aos jovens estarão 

envolvidos durante o tempo que eles estão na residência. Estes adultos também precisam 

de ter uma compreensão do significado de relacionamento e de experiência de vínculo 

(Atwool, 2009). Em um mundo entendido como inseguro, o “sistema interno” – MID - é 

ativado, o que leva à procura de uma “base segura” (Scott, 2011). 

É importante salientar que, em situações de risco/perigo, o papel da vinculação é proteger. 

Esta função é necessária no decorrer do desenvolvimento da criança/jovem, dado que, 

durante os anos de educação pré-escolar e escolar, aumentará as suas próprias 

competências, para ser capaz de se proteger. Todavia, os problemas suprarreferidos, com 

a vinculação, como pressuposto central, não acontecem somente na infância, como foi 

dito, mas expande-se ao longo da vida, no ciclo de vida.  

Segundo certos investigadores a insegurança pode aparecer tardiamente, na ligação com 

outras figuras de vinculação, por causa do aumento da rede de relações sociais (Muchata, 

2011). Se a criança tende a se tornar autossuficiente numa etapa precoce, pode aprender 

a “desligar” comportamento de afeto, a fim de proteger o seu self/“eu”, a partir de 

experiências sucessivas de (ou entendidas como) rejeição. As suas respostas afetivas 

tornam-se menores e, com excesso de autorregulação, enquanto estratégias cognitivas 

(coping), estas podem ser perspetivas ampliadas de isolamento (Atwool, 2006).  

 

3. Vinculação na Adolescência e Vida Adulta 

O processo de vinculação pode ser ativado por uma preocupação genuína para com quem 

precisa de ajuda. Embora a maioria das pessoas provavelmente se importa mais, e de uma 

forma fácil, com outros com quem estão intimamente relacionadas (psicológica ou 

geneticamente), as motivações e os comportamentos de cuidar de pessoas são 

predisposições inatas, em particular, sujeitas a evolução. 

Durante a infância, os cuidadores primários como os pais, avós, cuidadores na creche e 

na pré-escola, presumivelmente, servem às funções de vinculação. Na infância tardia, na 

adolescência e na idade adulta, pode existir um outro grupo de figuras de vinculação como 

outros familiares, professores, amigos próximos ou um relacionamento amoroso. Todas 
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essas pessoas envolvidas formam o que Bowlby chamou, de “hierarquia de figuras de 

vinculação”.  

Na adolescência, Mota e Matos (2008) referiram que o facto de existir uma base segura 

na vida de um jovem (na adolescência), não quer dizer que este não esteja vulnerável a 

momentos de vida adversos. Assim colocado, crianças e adolescentes seguros 

apresentarão, com maior frequência, uma maior resiliência31, maior autoestima, maior 

competência social e medo reduzido.  

Aprenderão, com maior facilidade, a conhecerem-se e a constituírem o “mundo”, se se 

pensar que a particularidade de uma relação de afeto é ser construída entre “perceber” e 

“responder” às expectativas do outro, o que permite a autodescoberta e a construção do 

mundo. A construção da resiliência e do desenvolvimento de competências sociais 

propiciavam, ainda na investigação de Mota e Matos (2008), aos adolescentes a 

capacidade de terem relações prolongadas.  

Os adolescentes seguros são suscetíveis na abordagem de novas experiências de 

desenvolvimento com um sentido de autoeficácia. A ligação com o/os cuidador/es 

permanece uma “base segura”, a partir da qual, são capazes de arriscar num processo de 

vir a ser mais independentes e autónomos. Na vida adulta outros grupos de vinculação 

surgem como o grupo de trabalho, ou o grupo com as mesmas crenças e valores (Nelson, 

et al., 2007). 

Os adolescentes com o tipo de vinculação “insegura” podem ser mais propensos a utilizar 

estratégias de vinculação (no coping), que evitem o contacto familiar e não estão aptos a 

explorar o mundo exterior/interior. Quando estes adolescentes não têm acesso a uma 

“base segura” responsável, podem ter dificuldades no controlo da impulsividade bem 

como dar e receber afeto (Shapiro, 2010).  

Em suma, dependendo das primeiras experiências de vida e dos modelos previamente 

estabelecidos - MID - em torno das expectativas de relacionamento, a ativação de 

vinculação pode levar a uma procura de proximidade e a uma resposta de apoio para 

aqueles com tipos de vinculação adaptáveis ou seguros (Bifulco & Thomas, 2013). 

Portanto, tanto o tipo de vinculação ansiosa quanto evitante estão muito ligados ao afeto 

                                                
31 Resiliência diz respeito à capacidade de o indivíduo lidar com os problemas. 
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negativo e a perturbações afetivas específicas, como fobias, anorexia, depressão, 

“perturbação de stresse pós-traumático” (PSPT), entre outros “problemas”. (O'Donohue 

& Graybar, 2009). Aliás chega-se a não separar mau trato de PSPT. 

Para Bowlby, o entendimento do funcionamento interpessoal e emocional na idade adulta 

obriga então à compreensão do historial de vinculação da pessoa. O sistema 

comportamental da vinculação em si mesmo continua a ter um papel na idade adulta, dito 

que este sistema não recua para um segundo plano à medida que as pessoas envelhecem 

(Gillath, Karantzas & Fraley, 2016). As pessoas viverão, ainda assim, imensas 

experiências, de sentidos diversos, inesperados e conflituais. 

Os indivíduos seguros não se apoiam necessariamente em figuras de vinculação como as 

que são acessíveis, chamando a sua atenção, ou necessitando de conforto dado por quem 

as ame. As respostas de indivíduos seguros tendem a ser, no entanto, realistas. Não tentam 

apresentar o afeto ou/a vida como perfeita ou livre de preocupações (George & West, 

2012). 

Enquanto uma pessoa seja já adulta, se for valorizado por si o afeto, e sendo coerente no 

processamento de seu próprio afeto, a pessoa tenderá para um processo de funcionamento 

mais autónomo (Dozier, Stovall, Albus, & Bates, 2001). A criança com uma vinculação 

instável tornar-se-á, um dia mais tarde, em algumas situações, distante e recusará um 

relacionamento íntimo. Com vinculação “desorganizada”, resultante de maus-tratos 

graves, encontram-se adultos com dificuldade na resolução de problemas (Levy & Orlans, 

2014), entre outras limitações. 

 

4. Base Neuropsicológica da Vinculação 

Através das imagens cerebrais obtidas por ressonância magnética funcional, podemos 

obter insights informados sobre o elemento central da Teoria da vinculação, que é a 

formação e identificação de ligações de vinculação e a identificação com figuras de 

vínculo. Duas áreas do cérebro parecem envolvidas nestes processos - a amígdala e o 

hipocampo (Simpson & Rholes, 2015). 

As interações cérebro-comportamento (neurociência) sugerem que uma espiral 

ascendente de crescimento pode explicar como a vinculação na infância, por vezes, cria 
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adultos emocionalmente saudáveis. Essa tendência desenrola-se quando uma criança e o 

seu cuidador têm uma vinculação “segura”. Então a parte do cérebro que “ajuda” na 

regulação de emoções (autorregulação), pensamentos e comportamentos é estimulada. 

Taylor (2010) colocou como hipótese que a relação afetiva entre uma criança e um 

cuidador promove o desenvolvimento de atividade reguladora, neste caso, situada no eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (Snyder, et al., 2010). 

Os padrões iniciais de vinculação podem tornar-se assim generalizados e perpetuaram-se 

em si mesmos, por causa do seu impacto neurobiológico, na capacidade de auto-

regulação, nas emoções e nas expectativas que se desenvolvem em relação ao self/“eu”, 

aos outros e ao mundo em geral (Cozotino, 2014).  

Os tipos de vinculação positiva modelam assim o cérebro de maneira que conduzem à 

auto-regulação, ao crescimento e ao bom funcionamento imunológico. Os tipos de 

vinculação negativa têm o efeito oposto, existindo uma maior probabilidade de doença 

física e emocional, ao longo da vida. 

Cozotino (2014) referiu mesmo que os níveis de ativação da amígdala correlacionam-se 

com o nível de insegurança da criança, em relação à vinculação, perante situações 

ansiogénicas ou stressantes. Os tipos de vinculação “inseguros” e “desorganizados” 

refletem um desenvolvimento imperfeito e estratégias fracas de coping/enfrentamento. 

Verificou-se que a ligação de vinculação “insegura” está relacionada também com o 

polimorfismo de um recetor de dopamina (DRD2), enquanto que a ligação de vinculação 

“evitante” está correlacionada com um polimorfismo do gene do recetor de serotonina 

(5HT2A), que por sua vez se liga a depressão e a ansiedade. As crianças identificadas 

com o tipo de vinculação “segura” utilizam, constantemente, outras pessoas para a 

modelação do seu nível de stresse e produzem uma resposta eficaz adreno-cortical, 

quando as figuras de vinculação estão disponíveis. Inclusive, quando existe um tipo de 

vinculação “ansiosa”, foi registada uma diminuição da massa encefálica, na região 

temporal anterior (Cozotino, 2014). 

Os tipos de vinculação estão associados, portanto, com as diferenças no volume orgânico 

do cérebro, sendo que se deteta esse menor volume em áreas específicas como os gânglios 

basais, relacionados com a vinculação “desorganizada” ou com vinculação “ansiosa”, 

nomeadamente ao nível do hipocampo (Simpson & Rholes, 2015). 
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Chega-se hoje a defender que as consequências neurobiológicas da negligência emocional 

podem assim deixar a criança com perturbações psíquicas como depressão, isoladas, 

apáticas, afetadas por dificuldades na aprendizagem e com a tendência a sofrerem de 

doenças crónicas. Em comparação com crianças com vinculação “segura”, as crianças 

com “perturbação de vinculação” são, expressivamente, consideradas mais propensas a 

serem agressivas e a terem condutas não prosociais (Levy & Orlans, 2014). 

 

5. Perturbações na Vinculação - Classificações Nosológicas e Clínica 

Psicológica  

“Dificuldades de vinculação” é uma expressão verbal tida como suave, usada para 

descrever o impacto negativo da experiência antecipada das crianças. No seu crescimento, 

as crianças/jovens estabelecem múltiplos relacionamentos. Nas suas amizades, podem ser 

criadas estratégias de desenvolvimento que possibilitam à criança segurança e apoio 

social (Golding, 2008). 

No DSM-IV-TR (APA, 2000), em relação à vinculação, encontrámos a conceção de 

“Perturbação Reativa da Vinculação”, descrita como associada a relações sociais 

perturbadas, em diferentes contextos, relacionadas com os cuidados desajustados para o 

“normal” desenvolvimento da criança, com o início antes dos 5 anos de infância.  

Sendo estabelecidos dois subtipos de perturbação, são identificados o tipo “inibido”, 

descrito como relativo às dificuldades constantes da criança em iniciar (e em responder), 

à grande parte das interações sociais. Por seu lado, o tipo “desinibido” enquadra 

vinculações “confusas”, como uma sociabilidade indistinta ou uma ausência de seleção 

na escolha das figuras de vinculação.  

Nesse sentido, com a tendência geral da criança, não ter um cuidado apropriado, no que 

diz respeito aos adultos desconhecidos, são fornecidos exemplos por outros critérios 

como The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists (2015), que 

incluem a criança ir de bom grado com um estranho, sem constrangimento, uma excessiva 

interação familiar, verbal e física, com limitada supervisão do cuidador. Este tipo de 

dificuldades de vinculação é quase sempre motivado por um cuidado parental entendido 

como “inadequado”. 
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Numa situação “normal”, portanto, em idade precoce, foi estudado que a primeira 

resposta da criança à perda é contestar a perda com “choro inconsolável”. Por vezes, 

interrompe o seu lamento com tentativas de descobrir ou seguir a pessoa desaparecida. 

Esta fase é sucedida por um período de “desespero”, “apatia” e “indiferença” possível. Se 

a separação se prolongar por dias ou semanas, o bebé passa a uma terceira fase de 

“desapego plácido”, uma aparente falta de interesse pelo cuidador perdido (Howe et al., 

1999).   

Por sua vez, a coexistência de duas orientações emocionais e comportamentais 

antagónicas “ambivalentes” cria na criança a perceção de uma discórdia na forma como 

se irá exprimir, levando a comportamentos estranhos e de difícil justificação (Soares, 

2009). 

Relativamente a este tipo de perturbação, Ferreira e Pinho (2009) referiram o facto de 

que, por um lado, a vinculação não está apenas fundamentada pelo historial de vínculos 

da mãe, mas também pela capacidade que a criança tem de conseguir transmitir as suas 

necessidades ao seu cuidador. As suas próprias características temperamentais (como a 

irritação, o humor instável, a impulsividade) ou mesmo o modo como um casal se 

relaciona podem interferir na forma como a criança se vincula. 

A sua fragilidade na vinculação “insegura” é compreendida então como uma (ameaça de) 

perda, podendo criar sentimentos de angústia/ansiedade e, no exemplo de perda efetiva, 

uma penetrante tristeza (Oliveira e Próchno, 2010). Mota e Matos (2008) referiram, a esse 

propósito, que quando a vinculação primária (no contexto familiar) falha, torna difícil a 

relação com o que rodeia a pessoa. Numa outra investigação, conduzida por Cruz, 

Custódio e Alves (2010), as crianças apresentaram os pais como “rejeitantes” e 

demonstravam capacidades sociais menores do que as crianças que apresentavam os pais 

de “forma neutra”. 

Para Deaux e Snyder (2012) a vinculação e a ansiedade estão associadas à capacidade de 

eliminar os pensamentos relacionados com a separação. Os indivíduos “evitantes” são 

mais eficientes do que os menos “evitantes”, não só para suprir o pensamento sobre a 

separação, mas também para diminuir a intensidade das respostas a esses pensamentos 

dolorosos. O tipo de vinculação “ansiosa” nos adolescentes e nos adultos tem sido 

relacionado com o aumento da resposta emotiva, com a (hiper)vigilância sobre a 
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disponibilidade e com o ciúme do parceiro numa relação, com dúvidas sobre si mesmos, 

com impulsividade e até mesmo com violência.  

A investigação em genética molecular sugere ainda que, no vínculo “inseguro”, 

decorrente de uma específica influência genética, as crianças com este tipo de perfil inato, 

podem encontrar-se sujeitas a um maior risco de insegurança, quando experimentam 

também o cuidado parental evitante (Taylor, 2010).  

Enquadra-se também a descrição de “Perturbação da Ansiedade de Separação” (DSM-

IV-TR, 2000), que ocorre quando há o diagnóstico de ansiedade exagerada face à 

separação da pessoa com quem a criança tem vínculos ou mesmo à separação de “casa”. 

Pode iniciar-se antes dos dezoito anos e pode ter a separação a duração de quatro semanas. 

Nessa base de pensamento, no acolhimento, pode ocorrer uma “situação de separação que 

se vai prologando. Vão ocorrendo mudanças nas avaliações da disponibilidade da figura 

de vinculação e na organização das respostas emocionais da criança” (Soares, 2009, p. 

36). Ainda acresce dizer que “a perturbação face à separação resulta, portanto, de 

avaliação (pela criança/jovem) de que a figura de vinculação não está acessível” (p. 36).  

Por sua vez, na medida em que as relações de vinculação são “internalizadas”, a qualidade 

das experiências sociais da criança/jovem tornam-se uma forma de “propriedade mental”, 

um padrão de funcionamento psíquico, que tende a ser duradouro (MID), prespetiva que 

igualmente acentua a problemática crónica.  

Por outro lado, se houver um relacionamento gerido por adultos com emoções 

“adequadas”, as crianças conseguem tornar-se emocionalmente “seguras”, têm controlo 

nas suas emoções negativas e em outros contextos (Pontes et al., 2007). No que concerne 

à vinculação “insegura”, esta relaciona-se com as crianças de alto risco, com os problemas 

no seu desenvolvimento socioemocional, na sua relação com os pares e na construção do 

self/“eu”.  

No DSM V (APA, 2014) já a “Perturbação Reativa da Vinculação” deixa de existir, no 

antigo capítulo relativo a “Perturbações que habitualmente aparecem na primeira e na 

segunda infâncias ou na adolescência”. Integra, agora, o capítulo “Perturbações de 

Ansiedade”. Os critérios de diagnóstico são idênticos aos do manual DSM - IV – TR 

(APA, 2000), apenas tendo sido modificado que os sintomas podem ter início em maiores 

de dezoito anos. 
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6. Vinculação no Lar de Infância e Juventude   

A segurança e o bem-estar subjetivo (felicidade) das crianças causam fortes respostas 

emocionais na maioria dos adultos. Os cenários em que são expostas ao abuso e à 

negligência são nocivos. E a intervenção em famílias que possivelmente são abusivas é 

intentada, muitas vezes sem sucesso em um clima de ira, ansiedade, preocupação ou medo 

(Munro, 2008).  

No início do processo de acolhimento, é importante minimizar o impacto inicial, 

examinando as características pessoais da criança/jovem, como a idade de acolhimento 

ou, por exemplo, o apoio familiar daí em diante esperado. Para Quitãns (2009), a condição 

de se estar institucionalizado é considerada um processo “árduo”, para quem está 

envolvido, como a criança/jovem, a sua família e os próprios profissionais, colegas de 

trabalho em equipa.  

Mas o afastamento da família de origem está relacionado com sequelas no 

desenvolvimento, o que pode colocar os mais jovens em risco, podendo manifestar 

problemas a curto prazo e a longo prazo, tanto questões psicológicas (emocionais) como 

comportamentais (Scott, 2011). As crianças podem desenvolver um laço de afeto de baixa 

qualidade ou até roçarem a inexistência de um relacionamento de vinculação, tendo 

sofrido de cuidados menos “apropriados”. Simultaneamente com a experiência de 

violência e abuso, essa limitação de afeto pode afetar o “sistema de resposta” ao stresse 

e, também como referido, afetar o desenvolvimento e a estrutura do cérebro (Zeanah, 

Smyke, Koga & Carlson 2005).  

Investigadores como Pinhel e colaboradores (2009) já salientaram também que o 

desenvolvimento cognitivo e verbal poderia ser inferior em crianças acolhidas. Na relação 

entre os padrões de vinculação e o comportamento, enfatizaram que “quanto maior é a 

segurança/coerência das representações de vinculação menos frequente é o 

comportamento agressivo” (p. 518). 

Nelson e colaboradores (2007) conduziram uma outra investigação muito conhecida nos 

orfanatos da Roménia. Os participantes incluíam 187 crianças, com menos de 3 anos de 

idade e que residiam em qualquer uma das seis instituições para crianças abandonadas 

em Bucareste, Roménia. Essas crianças foram inicialmente avaliadas com um exame 
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médico e neurológico, avaliando o seu desenvolvimento, condição auditiva e condição 

física em geral. 

Como conclusão do estudo, enfatizou-se que o desenvolvimento cognitivo e as 

competências socioemocionais das crianças institucionalizadas dependiam muito mais da 

“qualidade” da prestação de cuidados do que da duração da institucionalização. A maioria 

recuperou “quase totalmente” da sua institucionalização. A salientada recuperação, 

apresentada por uma clara maioria, refletiu o “cuidado amoroso” concedido pela maioria 

das famílias de adoção.  

Mostrou-se também o contraste entre essas famílias afetuosas e as experiências negativas 

em orfanatos romenos (Nelson et al., 2007). Os resultados também indicaram que o 

desenvolvimento cognitivo das crianças institucionalizadas beneficia mais do cuidado de 

acolhimento, se a colocação em famílias ocorrer relativamente cedo na vida de uma 

criança. 

Em outra investigação, Zeanah e colaboradores (2005) desenvolveram uma Escala para a 

avaliação do impacto da vinculação de crianças nunca institucionalizadas. Nesse estudo, 

cerca de 60% das crianças institucionalizadas apresentou vinculação “fragmentada”. 

Então, pelo menos, mais de 30% dos residentes apresentaram pouco ou nenhuma 

predisposição para criarem vínculos, sendo que o grupo não institucionalizado mostrava 

ser favorável ao relacionamento, em situação de vinculação. 

Os investigadores Smyke, Zeanah, Fox e Nelson (2009) criaram, subquentemente, um 

“Projeto de Intervenção Precoce, em Bucareste” - Roménia. Essa é uma experiência 

aleatória e controlada de “cuidados de família”, como uma intervenção para crianças que 

passaram a maior parte da sua vida em instituições nessa cidade. Os investigadores 

realizaram um modelo de trabalho baseado na vinculação e nos cuidados centrados na 

infância.  

Desde o desenvolvimento da linguagem, até ao desenvolvimento da capacidade de confiar 

da criança, os pais adotivos receberam um apoio contínuo para ajudar a transitarem para 

a vida familiar. Os resultados demonstraram uma acentuada “melhoria”, em relação aos 

mais pequenos, neste programa de acolhimento familiar. Essa melhoria era superior à 

observada em crianças que permaneceram em instituições. A prestação de cuidados 

contínuos e previsíveis transmite então conforto, emoções compartilhadas, cria a 
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segurança, a compreensão e a satisfação das necessidades físicas, conduzindo ao 

desenvolvimento da confiança, segurança e afeto, na infância (Taylor, 2010). 

Soares (2009) considerou que quem é acolhido/a num Lar de Acolhimento nos primeiros 

anos de vida, pode viver problemas como os seguintes: alimentação, relacionamento com 

pares, défice de atenção, entre outras “perturbações” ou problemas. Tendo essas 

conceções da “dureza” de vida e submissão a outrem, deve-se também considerar que a 

ideia de se ser institucionalizado/a vem muitas vezes associada ao “sentimento de perda, 

abandono e solidão, na medida em que implica o confronto com a realidade de negligência 

e insensibilidade parental” (Mota & Matos, 2008, p. 372). Se formos analisar as reações 

mais comuns, encontradas em crianças acolhidas, estas incluem o choro, o 

entristecimento, o sentimento de culpa, a resistência em aceitar aquela nova condição, o 

comportamento agressivo, a apatia, a diminuição no rendimento escolar, a insónia, o 

défice de atenção/concentração, o problema na alimentação, a depressão e a revolta 

(Tinoco & Franco, 2011). 

Para que situações de ansiedade, entre outras reações mais graves, não aconteçam numa 

instituição, é importante que a pessoa de referência esteja preparada para acolher a 

criança/jovem – mesmo com a ira e revolta que exterioriza. Compete-lhe proporcionar 

um meio estável de confiança/proximidade, partindo de si. A qualidade dos cuidados, 

incluindo a disponibilidade dos cuidadores, a sensibilidade, a aceitação e um sentimento 

de pertença, estão relacionados com os processos emocionais e sociais que se observam 

nos mais jovens. O cuidado “sensível” implica também uma relação entre estes e os 

cuidadores, sendo estável ao longo do tempo (Barkermans-Kranenburg, et al., 2011). 

Assim consideradas as funções de ajuda (care), pode dar-se o seu “melhor”, mas sempre 

deve ter-se a intenção de criar laços de afeto com a criança/jovem. Para esse 

relacionamento ímpar, “o adulto necessita de modelos internos [MID’s] de si próprio e 

de outros estáveis e seguros” (Mota & Matos, 2008, p. 373). Então, afigura-se de sustentar 

que as crianças/jovens tenham um sentimento de pertença ao seu “novo lar” (Lopes & 

Zamith-Cruz, 2014). Tem-se em atenção que se pretende que a falta de a confiança 

diminua (tal como os anteriores sentimentos). Aliás o próprio isolamento leva a que haja 

ansiedade, ira e/ou depressão.  
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Pretende-se que os mais novos incorporam a capacidade de autorregulação, a capacidade 

de identificar e refletir sobre estados internos, em si e em outros. Tendo desenvolvido 

essas representações mentais, o coping para lidar com as experiências de relacionamento 

assentam em configurações ou padrões mentais (MID). Procedendo a experiência de 

vinculação é, então, como se alterassem as capacidades individuais, se bem que o nível 

em que são integradas tais competências nessas experiências também variem (Atwool, 

2006).  

Enquanto que se procura ter o domínio de “tudo” a tempo inteiro, por exemplo, a 

criança/jovem insegura utiliza estruturas de manipulação, busca de contentamento 

repentino e pode mostrar-se pouca tolerância ao desapontamento (Tinoco & Franco, 

2011). Por sua vez, a criação de ligações de vinculação “seguras” na instituição (e fora 

dela, na escola) possibilita uma construção de uma estrutura emocional e afetiva mais 

estável e menos frágil. Defende-se a possibilidade da perseverança da condição de 

vulnerabilidade e, também, a condição de congruência/consistência interna e segurança 

nas relações, o que caracteriza um preditor, que é um protetor em relação ao risco e à 

crise de desenvolvimento ou acidental.  

Por acréscimo, a capacidade de fornecer e ser recebida uma “narrativa” coerente de um 

relacionamento é um indicador de vínculo “seguro”. Por seu lado, as pessoas com uma 

experiência de vínculo “inseguro” têm mais dificuldade em narrar o seu passado (Taylor, 

2010). Assim, os modelos de vinculação necessitam do feedback ativo entre as principais 

figuras cuidadoras e os mais novos. Dito de outro modo, entre a rotina e a prolixidade das 

interações entre os intervenientes, uma pessoa residente mais adulta do que outra, com 

estatuto diferente, em uma residência de acolhimento, consegue funcionar 

tendencialmente como um lugar “seguro”, ao qual os mais jovens podem voltar sempre 

que sintam insegura (Pinhel et al., 2009).  

Num Lar, não é demais insistir que é importante que a rotatividade entre os técnicos e 

educadores seja realizada de forma adequada. Se for em grande escala, ou seja, quando 

se sucederem as pessoas adultas, em grande número, tal poderá levar a criança/jovem a 

um estado de “confusão” – “em quem confiar?”.  

No continente africano, Muguwe (2012) realizou um estudo no Zimbabué, para investigar 

as perceções dos cuidadores sobre o vínculo e as condutas associadas a crianças de um 
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Lar. Entrevistou nove cuidadores, em três instituições. Nesses contextos diversificados, 

os cuidadores teriam um horário de trabalho muito extenso, sem ser estipulado um horário 

fixo. Um motivo para a sobrecarga de horas passadas na instituição seria que uma mãe 

em casa também não “usufrui desse limite”. O rácio criança-cuidador seria entendido 

como “elevado”, o que poderia comprometer o relacionamento e um cuidado mais 

personalizado. Nessas circunstâncias, os cuidadores afirmaram “gostar das crianças” e 

quererem fazer a diferença na vida destas, mas referiam que o trabalho era “desgastante”.  

Também mencionaram que sabem o que precisavam de fazer para a criação de 

relacionamentos de vínculo, emocionais e sociais. Saberiam, segundo pensavam o que 

precisavam de fazer, com vista a essa intenção. Mostraram-se igualmente cientes de certas 

necessidades psicológicas das crianças, mostrando trabalhar para as atenderem de forma 

adequada, mesmo com as dificuldades apontadas. 

No estudo no Brasil de Vectore e Carvalho (2008) foi dado a conhecer esse fenómeno da 

rotatividade, entre “mães sociais” (designação comum no país). Era condicionado pela 

instituição estar a mãe social dividida por casas e as crianças mudarem de habitação, 

dentro do próprio Lar. Pode ter-se acreditado que a mudança contínua de casa leva a 

sentimentos de mal-estar subjetivo e de revolta, tanto da parte da criança como da parte 

de quem a cuida. Os pesquisadores também constataram que cada cuidador tinha a sua 

“opinião” de como se “deveria educar” as crianças/jovens. Não haveria um conjunto de 

normas educativas estabelecidas ou partilhadas por adultos. Também não haveria o 

conhecimento de evidências científicas. Porém, observou-se unanimidade na “opinião” 

de que a permanência da criança no Lar deveria ser a menor possível.  Os investigadores 

também realçaram a falta de formação das “mães sociais”, para o cargo que exerciam. 

Esse era talvez o motivo para o contraste de “opiniões” entre “mães sociais” que não 

possuíam formação educativa ou conhecimento, decorrente de formação específica. Para 

ser admitidas, apenas necessitavam de “gostar de crianças” (p. 447).  É de salientar ser 

necessário que o cuidador esteja por perto e atento, que incentive a sociabilidade na 

criança e por esse motivo mantém-se o cuidador “próximo” (Taylor, 2010). 

Poderiam desvincular-se, entretanto, da pessoa em quem confiavam (Gomes, 2010). A 

pessoa com quem se criam laços tem um papel então crucial na gestão da ansiedade, 

durante o período de dependência mais ou menos completa. Através do desenvolvimento 

de "capacidade de resposta sensível", ou de progressiva capacidade de entrar em sintonia 
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e de responder de forma apropriada, o/a cuidador/a ajuda a criança/jovem a criar uma 

vinculação desejada “segura” (Atwool, 2006) e mais continuada. 

Não é demasiado insistir que crianças “desorganizadas” procuram conforto no cuidador, 

mas de forma efetiva, a pessoa adulta tende a ser uma fonte adicional de ansiedade. No 

contexto institucional, essa desorganização pode refletir uma falta de oportunidade para 

a vinculação ou o “atraso” no desenvolvimento de uma relação seletiva e organizada.  

Os residentes podem inclusive sentir-se incomodados com a possibilidade (ou não) de 

outros terem interesse suficiente por si, para serem emocionalmente disponíveis em 

tempos de necessidade (Howe et al., 1999). A criança pode, em seguida, suprimir a sua 

necessidade de cuidados, conforto e segurança para manter um relacionamento com o 

cuidador ou pode alternar entre desprezo e ambivalência em situações de stresse, 

refletindo-se num cuidador “insensível”, imprevisível, instável e inconsistente, todo um 

ambiente no Lar (Barkermans-Kranenburg, et al., 2011). 

Noutro contexto estrangeiro, também no Brasil, Golin e Benetti (2013) realizaram um 

estudo com a finalidade de analisarem as necessidades psicológicas de três crianças (1-2 

anos) acolhidas, observadas a partir da sua interação com os seus cuidadores, no ambiente 

do abrigo/Lar. O grupo de estudo foi constituído, pelas crianças e pelos seus cuidadores. 

Nesse modelo de trabalho salientaram a necessidade de uma maior regularidade nos 

cuidados, valorizando também a individualidade. Apresentaram dados analisados nas 

alterações na criação de vínculos e demonstrados em “perturbação de vínculo”. 

Verificaram que as crianças procuravam os seus cuidadores, quando sentiam necessidade 

de aconchego. Por conseguinte, sendo de possível entendimento que haja um rompimento 

de vínculos com progenitores, familiares ou outros, justifica-se requerer a necessidade, a 

exigência e o desejo de construção de novas experiências gratificantes.  

No estudo em causa, no Brasil, o ambiente da própria instituição foi descrito como 

favorável e organizado, por parte dos cuidadores. Todavia, os pesquisadores salientaram 

de novo a rotatividade dos profissionais, entendida como uma dificuldade para o trabalho 

e também para as crianças, sem terem pessoas de eleição, em continuidade. 

Nesse sentido, Mota e Matos (2008) afirmaram que “os jovens institucionalizados 

experienciam reações que podem ser interpretadas como sinais de stresse, em conjunção 
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com os “mecanismos de defesa” (coping), estando suscetíveis a perturbações 

desenvolvimentais, se a institucionalização se prolongar” (p. 372). 

 Pode então dizer-se que, quando é confrontado com os stressores traumáticos, o sistema 

de vinculação é então acionado e procura-se ajuda, conforto e segurança. Se essa 

segurança não está disponível, ou é irregular, a criança/jovem “internaliza” esses 

stressores como sinais de “insegurança”. Por consequência, constitui-se uma forma de 

representação mental (ideia ou pensamento) de cuidadores como sendo “incapazes” 

“impróprios” para a proteção (Taylor, 2010). 

Contudo, por viver em instituição, as necessidades não mudarão na exigência de 

suporte/apoio emocional, em relações de amor continuado e na proteção física, segurança 

e regras de segurança. O mesmo também ocorre nas experiências partilhadas, respeitando 

diferenças individuais e a adequação ao desenvolvimento, nomeadamente na criação de 

limites realistas (a criança/jovem tem que saber até onde pode ir), na organização do 

espaço e nas expetativas adequadas (Lopes & Zamith-Cruz, 2014). Igualmente, verifica-

se essa ausência de alteração de exigências na vida em comunidade estável, que ampare, 

dê uma continuidade cultural e proteção do futuro, no intuito de haver uma diminuição 

da vulnerabilidade e de acrescida resiliência. 

Por seu lado, outras perspetivas relativas ao desenvolvimento têm sido avançadas, como 

foi referido, no sentido de uma relação de vinculação “segura”. As crianças/jovens são 

propensas a criarem, como foi aludido, “narrativas adequadas”, que mostram interações 

familiares que são concebidas “positivas”. O oposto observa-se em quem vive percursos 

desenvolvimentais com um relato histórico de maus-tratos, negligência e abandono 

(Pinhel et al., 2009). Logo, é de valor que parece inquestionável, para o desenvolvimento 

das crianças/jovens, não eliminar uma conceção de figura parental. Mesmo que não seja 

acessível ou não seja respondente à sua comunicação?  

Tem de se aprender que nem todas as pessoas gostam de nós. Portanto, compreende-se 

que sejam poderosas as interações “com as figuras que lhes prestam cuidados [de valor] 

o que está sustentado nas transformações significativas que ocorrem nos sistemas 

emocional, cognitivo e comportamental” (Soares, 2009, p. 120). Barkermans-

Kranenburg, et al. (2011) referiram no seu trabalho que um cuidado “especial” envolve 

também uma relação entre a criança e o cuidador, que seja estável ao longo do tempo.  
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As pessoas presentes na vida da criança/jovem têm de ter a capacidade, portanto, de 

colmatar as suas necessidades/exigências primordiais, em que o afeto esteja presente: 

"Proporcionam o desenvolvimento de mecanismos de regulação emocional e um 

sentimento de competência pessoal na criança, reforçando uma representação positiva de 

si própria e das figuras de vinculação" (p. 368).  

Por seu lado, crianças mais velhas afirmam terem medo de que adultos significativos 

sofram acidentes e não voltem a vê-los. A própria morte dum animal de estimação pode 

conduzir a ansiedade de separação. Colocar as crianças de instituições em acolhimento 

familiar pode ser visto como a intervenção mais significativa, para qualquer tipo de 

situação (Van IJzendoorn & Juffer, 2006), exceto em família de adoção. 

Aliás, sabe-se que entre os 5 e os 11 anos, cerca de 3% a 5% das crianças manifestam 

ansiedade excessiva, por separação dos pais e de outras pessoas, a quem estejam 

vinculadas (Harrison, Geddes, e Sharpe, 2006). Nessas circunstâncias, observa-se que se 

agarram (de maneira literal ou metafórica) a progenitores/substitutos significativos, não 

sendo incomuns as perturbações de sono e os pesadelos. 

 

6.1. Afeto no Processo de Acolhimento 

Gomes (2010) referiu que, para um acolhimento com “qualidade”, devem estar presentes 

certos princípios como os seguintes: a necessidade da integração na sociedade; a 

individualidade; a escolha da melhor opção educativa; os cuidados com a saúde; a 

proteção e a segurança; a elaboração e a execução de um Projeto de Vida; o respeito pelos 

direitos da criança e da família (e o apoio à mesma), sempre com o intuito de se respeitar 

a opinião da criança, mediante o reconhecimento das próprias decisões. É importante o 

incentivo da criança (e do jovem) para que tenha “necessidade” de participar no seu 

Projeto de Vida. 

Pinhel, Torres e Maia (2009) elaboraram uma outra investigação que tinha três objetivos 

principais. O primeiro consistia na avaliação das “representações” sobre vinculação de 

crianças acolhidas e das que estavam com as suas famílias, com um nível socioeconómico 

semelhante, em Portugal. O segundo objetivo visava a verificação dos comportamentos 

das acolhidas, nomeadamente, em termos de comportamentos agressivos. Por fim, a 
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terceira finalidade dizia respeito à avaliação da relação entre os “padrões internos”32 e os 

comportamentos relacionados. Os resultados obtidos mostraram que as “narrativas” das 

crianças do Lar se diferenciam de forma significativa das que residiam em meio familiar. 

As primeiras possuíam valores inferiores de segurança e de coesão, nos tipos de “padrões 

de vinculação”.  

Por sua vez, Benavente e colaboradores (2009) investigaram as “representações de 

vinculação” em crianças, em idade pré-escolar (4-6 anos), após terem sofrido maus-tratos 

e negligência. Tiveram os seguintes objetivos: diferenciar os “padrões de vinculação” de 

crianças maltratadas das que nunca sofreram maus-tratos; esclarecer a influência do 

género na adoção de estratégias de vinculação “não seguras”; analisar a interferência da 

relação com o adulto que não maltrata nem negligência, na minimização dos resultados 

dos maus-tratos e da negligência praticados pelos cuidadores; salientar a importância de 

uma melhor intervenção junto deste grupo de risco; e melhorar as técnicas de avaliação 

da vinculação, utilizadas na sua investigação.  

 Os resultados supramencionados validam a conjetura de que as experiências de maus-

tratos ou de negligência, na infância, estão significativamente associadas a padrões de 

vinculação tipificados de “inseguros”. Com uma vinculação “segura”, o “problema” tende 

a dissipar-se mais facilmente, mas se o suporte emocional for insuficiente, a reação da 

criança ao “problema” pode ser a negação e todo os seus recursos são usados para uma 

possível autoproteção (Taylor, 2010).  

Num estudo realizado por Oliveira e Próchno (2010), as crianças identificaram a 

instituição como um “bom” lugar para viver. Após a saída do jovem do LIJ, é relatado 

num estudo realizado no Brasil por Arpini (2003), como citado em Siqueira & Dell’Agio, 

2006), que os jovens relataram que os anos que viveram numa instituição foram “os 

melhores da sua vida”.  

É importante então o ato de trabalhar mais a resiliência para que o jovem saía “reforçado 

se a relação com as figuras que trabalham na instituição concorrer para uma reorganização 

interna das vias de vinculação, através de um esforço contínuo no sentido de melhorar a 

empatia” (Gaspar, et al., 2015, p. 65). 

                                                
32 Padrões internos são ainda uma maneira de se referir os MID’s. 
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Verificou-se também que os residentes mantinham as relações de afeto criadas, 

anteriormente. Mas estes jovens eram estigmatizados pela sociedade, como “portadores 

de defeitos”. Por conseguinte, pode-se afirmar que ainda existe um estereótipo, um 

preconceito e uma notória discriminação sobre quem cresce numa instituição. Essa 

evidência foi sustentada por investigação, embora pudessem dizer sentir falta do lar 

familiar e continuassem a sustentar a esperança de um dia voltarem para a família. Esses 

investigadores ressaltam a necessidade de ser feita a reabilitação da estrutura familiar, 

para que as crianças possam voltar para casa.  

Há a necessidade de “trabalhar”, portanto, a família, como no que se refere aos afetos, 

cognições e comportamentos, através de uma intervenção psicoterapêutica e de rvisitas 

domiciliárias (Daniel, Taylor, Scott, Derbyshire, & Neilson, 2011).  As principais razões 

apontadas foram ser evidenciado que, numa “estrutura familiar disfuncional, que é 

precária de subjetividade, de afeto, bem como de condições económicas, reflete a 

fragilidade das relações sociais e interpessoais, e coloca o sujeito em um lugar de conflito 

e de abandono” (Oliveira e Próchno, 2010, p. 83).  

Por outro lado, Mota e Matos (2008) questionaram a existência de um grupo de apoio de 

pares para as crianças recém-acolhidas. Algumas das perguntas que residentes poderão 

gostar de ver respondidas passam por entender o que estão a viver naquele momento e a 

razão para a sua separação da família. Justifica-se responder-lhes na medida em que o 

luto se processe de uma forma mais “adequada”, com conhecimento de situações 

possíveis de vida em família. 

Por parte das instituições, com um acompanhamento desse tipo, no que diz respeito à 

criação de afetos, de elos que vinculam, é pretendida a construção de uma “base segura”, 

assente em realidades e em verdades/significados. Essa abertura a questões “difíceis” é 

então necessária para que haja um crescimento de um percurso idêntico a qualquer jovem 

(que vive numa família “funcional”) e que continuamente seja apoiado a ultrapassar as 

experiências adversas experimentadas no seio familiar ou noutro contexto.  

Os investigadores acrescentam que é de salientar que estes jovens também não sejam 

vistos como “delinquentes” ou com a possibilidade de terem um futuro condicionado. 

Imposto é perceber que sejam perspetivados como jovens que involuntariamente viveram 
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em situações desfavoráveis ao seu crescimento e desenvolvimento psicossocial (Mota & 

Matos, 2008). 

Recentemente, foi criado um projeto SCML - CARE33. Começou a ser implementado em 

Lisboa no acolhimento a criança, em 2016. Visa a modificação das dinâmicas interativas 

e institucionais, capacitar “as casas” com um modelo eficaz e terapêutico de proteção das 

crianças. Pensa-se que venha a ser implementado por fases. Numa primeira fase, cada Lar 

de acolhimento terá uma equipa CARE, formada por cinco técnicos. Numa segunda fase, 

irá haver uma avaliação, tendente à criação de uma proposta, uma planificação e um 

acompanhamento da concretização de medidas estipuladas (Carvalho & Campos, 2016). 

 

6.2. Vínculos Criados por Pares 

No Lar, o ato de brincar entre as crianças e com a criança pode ser observado como uma 

das tarefas mais significativas, para quem é cuidador. Numa instituição em que houve 

uma investigação (Oliveira & Próchno, 2010), foi frisada a “liberdade de brincar”, mesmo 

com as regras impostas de horário. As crianças salientaram, nos seus testemunhos, a falta 

que sentiam em poderem ir para casa, onde acreditavam que tinham uma ligação positiva 

afetiva a familiares. Também frisaram terem satisfação em poderem comer o que lhes 

apetecia e de terem um lugar que fosse apenas delas. Os investigadores chamaram ainda 

a atenção para a “liberdade” da criança, em termos globais valorizada, além da liberdade 

de brincar e jogar. 

 É relevante mencionar que as crianças estão sujeitas ao stresse na vida, mas esses 

stressores são agravados por uma vida à deriva no passado instável, separadas de suas 

famílias, em futuros ambíguos, e sem regulação aceitável de emoções (Taylor, 2010). 

Como o referido, as “narrativas” das mais jovens não demonstravam segurança nem 

coesão, evidenciando que possam ter uma vinculação dita “insegura”.  

Em relação ao convívio com os seus pares, no LIJ, nem sempre o mais novo (recém 

acolhido) terá recetividade à nova circunstância, ao novo lugar de vida diária em grupo e 

estando circunscrito um lugar limitado, em espaços até exíguo nas atenções preferenciais. 

Deve-se entender o seu luto, nesta situação, como a reação à rutura de um vínculo (Tinoco 

& Franco, 2011).  

                                                
33 SCML: Serviços da Câmara Municipal de Lisboa. CARE: Capacitar (os técnicos), Autonomizar (os jovens), 

Reconfigurar (as casas) e Especializar. 
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Outra das funções destacadas em LIJ’s implica um outro fator protetor: o novo colega. 

Sabe-se que os companheiros podem compartilhar/desabafar, tanto nos momentos 

positivos como nos negativos, os sentimentos, com um mútuo apoio (Siqueira & Dell’ 

Aglio, 2006).  

O papel dos pares também é situado tanto no LIJ, como nos colegas da escola. A sua 

valorização na vida é comum e justifica-se porque os pares funcionam como apoio social 

e apego inestimável. Assim se coloca a valorização dos contextos de vida. Quando existe 

um laço de afeto intenso e forte, aumentam-se as respostas por parte de residentes e 

colegas de escola, nas quais há uma exploração do meio físico, social e simbólico. 

Portanto, o desenvolvimento de relações de proximidade nos lares desencadeia sistemas 

(modelos de vida) que permitem o desenvolver de competências e a formação de carácter, 

influenciando o modo de vida da pessoa, na inibição ou no incentivo da expressividade, 

de capacidades cognitivas, emocionais e sociais (Gaspar et al., 2015). 

 

6.3. Fatores Protetores, incluindo a Presença de Pares  

Fatores protetores também são, em certos estudos, designados de moderadores ou de 

fatores de equilíbrio. Estes fatores de proteção consistem na intervenção que muda, 

aperfeiçoa ou transforma a resposta aos meios adversos, que prepara a 

consequência/efeito de inadaptação. Como fatores de proteção, Pereira (2012) salientou 

que é de referir como de valor, em crianças/jovens que sofreram maus-tratos, que tenham 

um bom autoconceito e uma autoestima elevada.  

A tendência para melhor compreender a criança/jovem é um ponto de partida para a sua 

ajuda, o que implica possuir experiências muito diferentes nas relações de afeto. No 

entanto, se a criança é capaz de desenvolver uma relação mais “segura” na sua nova casa, 

por conseguinte, o cuidador terá de “ir além” para satisfazer as necessidades típicas desse 

residente, para também ajudá-lo a recuperar de experiências precoces de separação, 

negligência e/ou maus-tratos (Golding, 2008). 

Sendo que a identidade (no sentido de autoconceito) se refere aos valores, objetivos e 

crenças esses fatores são importantes para a individualidade. É fundamental também a 

capacidade de residentes de resolução de problemas, bem como a aquisição de 
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competências sociais, como na interação com outro indivíduo, em particular, um 

estranho.  

A própria escola surge como um outro fator protetor, então, visto que é um ambiente 

estimulante, o que é salientado por Daniel e colaboradores (2011), na Nova Zelândia. 

Numa equipa multidisciplinar, a assistente social trabalhava diretamente nas escolas para 

o desenvolvimento de um programa de intervenção dirigido a crianças “negligenciadas”. 

Trabalhando junto das mesmas e das suas famílias, esse apoio que vem da área social é 

destacado na instituição educativa. 

Todavia, Tinoco e Franco (2011), consideram que “a ausência de reações pode levar a 

crer que a criança está aparentemente adaptada ao meio, mas essa é uma adaptação 

superficial, na tentativa de proteger-se de novas perdas” (p. 429). Nessa investigação foi 

também observado o seguinte: os educadores “trabalhavam” de maneira a oferecer 

“fatores de proteção”, mediante as circunstâncias de separação, “pelo que tais 

experiências podem ser elaboradas e consequentemente integradas mais facilmente por 

todos, isto é, tanto por aqueles que estão institucionalizados quanto pelos cuidadores” (p. 

432).  

Nesse sentido, os fatores de proteção (por vezes ditos, como foi referido, moderadores ou 

de equilíbrio) são identificados também como relações de afeto, na confiança, no respeito, 

no dar voz à criança/jovem e no que esta/e sinta, na sua expressão de necessidade ou 

potencialidade. Algumas crianças vão ter um certo posicionamento e há evidências de 

que aumenta a sua inadaptação, exponencialmente, com o número de mudanças de Lar.  

Este tipo de vulnerabilidade é agravado para crianças de culturas minoritárias, em que as 

suas alterações de vida, em diferentes Lares, resultam em deslocamento cultural. Existe 

o perigo de que a/os assistentes sociais (entre outros cuidadores), responsáveis por essas 

crianças, necessitem de apoio na resiliência da criança, para superar essa ameaça ou dano.  

Se houver superação desse tipo de perigo/risco, a criança/jovem tem a oportunidade de 

refazer os referidos modelos internos (MID), que foram desenvolvidos através deste tipo 

de experiências. Embora a intervenção psicológica possa ajudar, as experiências do dia-

a-dia no contexto do LIJ e na escola poderão influenciar mais por serem mais abrangentes 

e continuadas. Não é apenas uma questão de encontrar um LIJ “aceitável”. A atenção 
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deve ser focalizada em maximizar as possibilidades de bem-estar subjetivo para melhorar 

o funcionamento do próprio MID (Atwool, 2006). 

 

6.4. Processo de Autonomia na Cessação de Permanência no Lar 

No artigo 45.º da LPCJP refere-se à promoção da autonomia em que se incluem os jovens 

com idades superiores a 15 anos. Pretende-se auxiliar o apoio económico e o 

acompanhamento psicopedagógico e social, sobretudo a partir da admissão em programas 

de formação, com o objetivo de se adquirirem capacidades que lhes viabilizem a condição 

de viverem sozinhos e obterem gradativamente autonomia de vida. O processo de 

autonomia é considerado dinâmico e realizado ao longo do desenvolvimento do ser 

humano, tendo como características a emancipação ao longo do tempo daqueles que 

cuidam e o seu crescimento emocional e cognitivo (Clemente, 2013).  

Para Gomes (2010), o processo de autonomização diz respeito ao “período final da 

intervenção sobre a autonomia, que visa a reflexão e o desenvolvimento de estratégias, 

tendo em vista a saída do jovem do LIJ e a sua consequente autonomia de vida” (p. 196). 

O jovem que se encontra em processo de autonomização precisa adaptar-se ao “trauma 

da mudança”, pois tanto os bons momentos como os maus, podem levar a uma 

desestabilização, obrigando a uma alteração de como “se imagina o mundo”. Se as 

transições forem compreendidas e sejam suportadas, estas mesmas podem tornar-se em 

momentos de resolução de problemas e também em oportunidades, mas se isso não 

acontecer, o jovem está sujeito a depressão entre outros “problemas”.  Assim tanto é 

sugerido o risco de suicídio, como pode ocorrer uma quebra de relacionamentos e 

profissionais (Gaspar et al., 2015).  

Para Cruz e Carvalho (2015) a autonomia é uma “aprendizagem que não pode ser 

dissociada de uma perspetiva ampla de educação, que inclui modalidades formais e 

informais de intervenção” (p.12). Para esse efeito, é necessário considerar o jovem como 

“indivíduo” e como este processo é experimentado, como por exemplo em atenção aos 

modelos/tipos de vinculação, às circunstâncias de vida, dando importância também ao 

desenvolvimento, tanto cognitivo como emocional e social (Carvalho & Cruz, 2015; 

Zamith-Cruz, Lopes, & Carvalho, 2016). 
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No Modelo de transição de Schlossberg, divulgado em 1982, as “transições na vida” não 

estão somente associadas à noção de desenvolvimento. Ao se adotar o conceito de 

“transição” fornece-se especial atenção ao modo de socialização do jovem adulto e às 

suas transições, tanto a nível pessoal como também a nível profissional (Patton, Renn, 

Guido & Quaye, 2016). Existe uma ideia nesta teoria que prevê o modo como o adulto 

irá lidar com esta transição, auxiliado na medida em que tenha recursos (ou não) ter 

recursos é considerado como défices.   

Para tal conhecimento, foram identificados quatro fatores, conhecidos pelos “4 S’s”, 

denominados como Situation (Situação)34, Self (Eu)35, Supports (Suporte)36 e 

Strategies (Estratégia)37, que afetam a capacidade individual para lidar com a transição 

(Anderson, Goodman & Schlossberg, 2012). 

Sobre a autonomização, há uma “falha” muito referida sobre vários prismas, em certos 

LIJ’s e CAT’s, pois não potenciam a autonomia do jovem, o que vem mais tarde a 

interferir na vida independente em uma sociedade, sujeito a permanente adaptação. É de 

salientar, no entanto, que nas crianças e jovens haja uma mudança repentina e precoce 

para a vida adulta, antes dos seus pares, da mesma faixa etária e independente de 

diferentes estatutos culturais e socias. Esse é um dos motivos para esse acontecimento 

“precoce” ser mencionado por Carvalho e Cruz (2015).  O estado económico das famílias, 

em que há desemprego, exclusão social e pobreza, conduzem a uma mais rápida 

autorregulação e autonomia.  

Numa investigação de Neves (2011), menciona-se que a autonomia tem três dimensões: 

a emocional, a comportamental e a cognitiva. No que se refere à autonomia emocional, é 

colocado a ênfase nos sentimentos pessoais, nas emoções e independência (familiar), 

procurando-se um suporte emocional em outras pessoas. No aspeto comportamental, o 

jovem identifica-se com as pessoas que lhe são próximas e pode adotar comportamentos 

e atitudes que possibilitam a construção da sua personalidade (Lourenço, 2014). No que 

                                                
34 Situation refere-se ao estado em que o indivíduo se encontra no momento da transição, nomeadamente, como a pessoa a 

encara, positiva ou negativamente. Inclui-se: o controlo, o tempo, a mudança de papel que esta transição precisa, a duração, a 

experiência prévia, o nível de stresse. 
35  Self relaciona-se com o carácter da pessoa e com sua capacidade individualde enfrentar as situações. Considera-se 

relacionado o self com características individuais e populacionais, como por exemplo, o nível socioeconómico, a saúde, cultura e 

idade.  
36 Supports refere-se ao tipo de apoio social que o jovem tem, por exemplo, o namoro, a família, amigos, a instituição e a 

comunidade. 
37 Strategies relaciona-se com o conjunto das quatro estratégias, que o indivíduo usa para confrontar um momento de 

stresse, por exemplo, a busca direta de informação, o inibir de uma ação e o comportamento intrapsíquico (Patton, et al, 2016). 
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diz respeito à autonomia cognitiva em relação a valores e crenças, esta envolve as atitudes 

e as decisões em relação à religião, à política, à escolha profissional e ética. Como 

autonomia cognitiva, compreende-se, portanto, a capacidade de tomar as decisões por si 

mesmo e a realização dessas decisões. Demonstra-se assim, que o conceito de autonomia 

é “multidimensional”. Trata-se desta forma de conceber a autonomia, segundo múltiplas 

conquistas, ações e capacidades (Clemente, 2013). 

Também, no processo de socialização, se observa a necessidade de um equilíbrio entre 

autonomia e liberdade “adulta”, a que se juntam mais uma vez, crenças e valores parentais 

(Almeida & Eugenio, 2006). Há uma ligação entre o crescimento/desenvolvimento da 

criança e a autonomia, pois as duas áreas são construídas ao mesmo tempo (Pires, 2011). 

Na adolescência, aliás, a construção da autonomia é ininterrupta e actuante, frente ao 

envolvimento e com relação à manutenção da coerência entre o ser independente e a 

obtenção de independência a vários níveis, entre o vínculo com os familiares e o papel na 

sociedade (Neves, 2011). 

 Gaspar e colaboradores (2015) realizaram uma investigação com o objetivo de entender 

a visão dos jovens com vivências de institucionalização, com interesse nas ocorrências de 

conexões desenvolvidas e a contribuição dessas ligações na saída do Lar, com a 

integração no meio social em outras situações de vida. Os resultados mostram que alguns 

dos projetos de autonomização nem são eficazes ou nem existem. Alguns participantes 

lembram a saída com tristeza, com vontade de voltar para o Lar. Outros intervenientes 

neste estudo sentiram “raiva” do Lar onde estiveram, pois não receberam algum tipo de 

apoio nas suas saídas, mesmo um qualquer apoio financeiro. Houve um “corte” no 

momento da saída, alguns dos participantes, nunca mais foram contactados pelos LIJ’s. 

Tinham os educadores como pessoas de apoio e não os técnicos. Existe então uma rutura 

de contatos com o Lar que, anteriormente, intitulavam de “casinha”. 

Ao longo do último ponto, expusemos diferentes perspetivas e teorias sobre a vinculação 

humana e o relevo do contexto e de cultura e sociedade. Mediante esse propósito, 

explorámos a base neuropsicológica da vinculação, a perturbação a ela associada e como 

é descrita a vinculação na adolescência e vida adulta. No ponto seguinte, trata-se de 

proceder à exploração do modelo de trabalho empírico que tivemos em atenção relativo 

à vinculação e aos intervenientes diretos, os profissionais que trabalham nos LIJ’s. 
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Ao longo dos últimos capítulos, verificamos características de acolhimento, vinculação e 

individualidade. Em seguida, portanto, iremos focar-nos na metodologia utilizada, 

nomeadamente, no estudo de caso, sendo usadouma análise de conteúdo, apoiada no 

programa informático - MAXQDA 12 (2014).  Com esse programa desenvolvemos a 

construção de categorias/códigos e subcódigos para cada entrevista realizada. 

Posteriormente, foi efetuada a descrição e interpretação dos resultados alcançados.    
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Capítulo 3: Metodologia de Investigação: Estudo de Caso 

Introdução 

Entende-se que o tema estudado e aprofundado em estudo empírico seja considerado 

como único, compreendendo o que seja descoberto de genuíno nas pessoas que confiaram 

em investigadores.  

Considera-se igualmente o aparecimento de Lares como entidades discriminadas e, 

sobretudo, com particularidades específicas - únicas - como as que apresentam os Lares 

de acolhimento.  

Nessa orientação de descoberta do que seja diferenciador no ambiente de vida, como 

pensou Jerome Bruner (1990), os contextos podem ser observados como envolvendo os 

investigadores, nas suas construções sociais sobre o eu-outro-mundo38.  

Acresce afirmar poderem ser equacionadas inúmeras possibilidades de tratar instituições, 

a partir da sua análise e interpretação cuidada. Como uma miscelânea de possibilidades, 

tratar-se neste Estudo de Caso (Yin, 2012) de se utilizar um método descritivo-

interpretativo, em que é importante o “como” e o “porquê” de um acontecimento/situação 

- educar com afeto os mais novos.  

Como foi referido, o mesmo objeto de investigação pode ser pensado de diversas 

maneiras e visto por ângulos nem sempre similares (Oliveira e Próchno, 2010; Schreier, 

2012).  

 

1. Investigação Qualitativa 

O termo alemão Verstehen, traduzido por “para entender” ou “para interpretar”, do 

filósofo Wilhelm Dilthey (1989), é usado para descrever a primeira “opinião” de um 

indivíduo sobre a sua experiência de vida (Lapan, Quartaroli, & Riemer, 2012).  

No entanto, na investigação qualitativa, a “objetividade” é possível de ser relativa à 

"construção de um objeto que passa, por um lado, pelo confronto dos conhecimentos ou 

                                                
38 Designa-se de eu-outro-mundo ao conjunto das significações, como um horizonte (englobante). 
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das ideias com o mundo empírico e, por outro lado, pelo consenso social de um grupo de 

investigadores sobre essa mesma construção" (Lessard-Hébert, et. al., 2008, p. 66). Neste 

modelo/paradigma de investigação micro, a atenção centra-se no mínimo e no mais 

intenso e profundo detalhe (Patton, 2015): realiza-se uma microanálise de perceções 

trocadas entre a autora e profissionais. 

Diferenciando-se dos procedimentos que a investigação quantitativa propicia, neste tipo 

de investigação, trabalha-se para que algo venha a ser explicitado – ampliado - enquanto 

não haja uma redução, uma síntese redutora e limitante.  

Por sua vez, no que concerne à mais explorada conceção de validade esta é observada 

como uma forma de verosimilhança. A metodologia qualitativa, em contraste com 

métodos quantitativos, coloca maior ênfase no estudo de fenómenos39 (Lapan, et. al., 

2012).  

No atual Estudo de Caso fenomenológico, enfatiza-se o ponto de vista de uma pessoa e 

em que o investigador é o principal instrumento para recolher e analisar dados/textos. 

Nessa base epistemológica, o plano de estudo qualitativo é também dito emergente e 

flexível, percetível às mudanças das condições do estudo em um processo (Merriam, 

2009). 

A investigação qualitativa envolve então uma multiplicidade de práticas, como foi dito, 

nunca imaginável nos anos oitenta do século XX. Já que se tem vindo a sentir a 

necessidade de as organizar, por serem práticas decorrentes de diferentes modos de falar 

sobre um conhecimento ligado a “situações” e a condições de pesquisa qualitativa, lida-

se com a complexidade, a ambiguidade, as emoções e os valores implicados nas 

circunstâncias de trabalho selecionadas.  

Na atualidade, pretende-se integrar as práticas qualitativas por características ou critérios 

distintivos, nomeadamente, “vendo-se através dos olhos de adultos” ou “tomar a 

perspetiva de outros”, inclusive, “descrevendo-se os detalhes mundanos dos contextos 

quotidianos [em vez de condições experimentais]” (Bryman, 1988, pp. 61-69; como 

citado em Silverman, 1993, p 24). Em situação institucional, “enfatiza-se um momento 

                                                
39 Para a fenomenologia, seja qual for o objeto de investigação, considera-se a experiência como o único critério de 

verdade/verosimilhança, como o campo de verificação de toda e qualquer hipótese/conjetura ou princípio. 



 
 

97 
 

no tempo e o processo [dinâmico] desenvolvido”, distinto do processo em outro espaço e 

tempo. 

Na investigação qualitativa, as linhas de relação e de separação entre o investigador e o 

inquirido são, muitas vezes, algo imprecisas e ambíguas, durante o processo de recolha 

dos dados/textos e não da sua análise. Portanto, esse contacto estreito cria desafios éticos 

em relação aos participantes, para a pesquisa e para o investigador (Strauss & Corbin, 

1990). Defende-se, assim, que “a investigação qualitativa é um trabalho de proximidade 

e interativo, dado que exige o contacto face a face com um indivíduo, com um grupo, ou 

a observação de um comportamento em contexto natural” (Ribeiro, 2008, p. 66). O 

produto de uma investigação qualitativa é entendido, com opulência, por palavras e 

imagens descritivas, em vez de serem valorizados com números (Merriam, 2009). 

A investigação qualitativa é desta forma realizada em ambientes “naturais/artificias”40 e 

difere do modelo de pesquisa hipotético-dedutivo, em que o foco está em testar 

hipóteses/conjeturas. Nessa última condição, um objetivo é o de encontrar correlações 

e/ou criar modelos causais que podem ser generalizados. Todavia, uma metodologia 

qualitativa pode vir a ser generalizada, também, mas este não é o seu objetivo principal, 

na medida em que a investigação qualitativa tem como intenção/objetivo permitir que as 

pessoas se expressem nas suas próprias palavras, mas também se pode ter interesse em 

examinar os aspetos linguísticos das entrevistas (Kuckartz, 2014).  

A pesquisa qualitativa tem então duas dimensões consideradas: a perspetiva descritiva-

interpretativa, que se concentra em descobrir os pontos de vista dos participantes, mas 

também existe uma perspetiva crítica, que se baseia na crítica: a Análise Crítica de 

Discurso. Nessa abordagem, por exemplo, examinam-se as formas como “o poder” é 

integrado nos contextos/ambientes sociais (Lapan, et al., 2012). 

Também se entende que um contexto, sujeito a ser interpretado, alcança três maneiras 

diferenciadas de se “mostrar”: trata de material “simbólico”, que necessita de 

interpretação; pode ter diferentes interpretações do mesmo material e as mesmas podem 

ser válidas/verossímeis; e trabalha com questões de investigação, analisando 

significações tanto pessoais como sociais (Schreier, 2012). É essa então uma pesquisa 

                                                
40 Este tipo de investigação normalmente: é realizada em cenários “naturalistas”, tendo como alicerce vários 

métodos/técnicas que respeitam a “humanidade” dos participantes como foi dito, com foco no contexto, além de fundamentalmente  

“emergente” e “em desenvolvimento” (Marshall e Rossman, 2011). 
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indutiva (não hipotético-dedutivo), a atender que no presente estudo se constrói a teoria 

em direção a pareceres de observação, recolhidos no campo de trabalho dos mesmos.  

Assim a investigação qualitativa é entendida como descritiva-interpretativa e baseada nas 

experiências vividas41 por pessoas.  

Na presente investigação, baseada em textos/entrevistas, os dados que são recolhidos em 

ambientes situados e contextualizados, os resultados são apoiados por citações, palavras 

ou frases dos participantes com múltiplas opiniões, sendo que a questão de investigação 

seja mais “critica” (Krishnaswamy, Sivakumar, & Mathirajan, 2006). Na perspetiva da 

autora, a crítica passa por pensar: “como melhorar o atendimento de jovens, partindo de 

perceções a debater com profissionais?” 

A grande maioria dos métodos de análise qualitativa trabalha com categorias. Estas 

podem ser criadas a “partir de dentro” dos dados (categorias a posteriori para a 

construção de teoria), ou com base em conhecimento prévio dos dados (categorias a 

priori), das teorias existentes, ou dos resultados de pesquisas recentes.  

As categorias são muitas vezes também chamadas de códigos ou palavras-chave. Todas 

as metodologias têm como função, portanto, organizar e sistematizar os dados, muitas 

vezes, mesmo trabalhando como códigos analíticos, que são o resultado de um processo 

que determina um tópico ou tema (v. MAXQDA, 2014).  

Certos programas informáticos42 proporcionam uma abordagem de sistemas de dados 

baseados em certas regras, que inclusive permitem a relação de um teste de hipóteses, 

quanto outros permitem uma representação visual dos dados. Softwares de construção e 

mapeamento textual possibilitam que investigadores desenhem ligações entre categorias 

em códigos dos dados.  

No presente trabalho usa-se o programa MAXQDA 12. 

 

                                                
41 O “mundo vivido” compreende-se enquanto campo básico de experiências, que ocorre de forma completa através do 

“entrelaçamento intersubjetivo” com o mundo (Merleau-Ponty, 1945/2016). 
42 Para o efeito de análise qualitativa, utilizam-se em geral os seguintes programas AQUAD; ATLAS. Ti; C.I Said; 

HyperResearch; Kwalitan; MAXQDA; Nvivo (NUD*IST); QDA Miner e QUALRUS (MAXQDA, 2014). 
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2. O Estudo de Caso como Método de Investigação 

Um Estudo de Caso é um método muito genérico dito, pro vezes, experiencial em uma 

realidade específica. É considerado também como uma ferramenta/instrumento 

importante da investigação - em educação, economia43, sociologia, ciência política e 

psicologia (Gagnon, 2010). Além desses domínios, a pesquisa por Estudo de Caso tem 

sido longa e importante na investigação de saber clínico e biográfico, incluindo 

investigações sobre bebés, crianças, jovens e famílias (Yin, 2012). É também um modelo 

de trabalho muito flexível, porque o design ajuda à exploração do objeto de estudo 

(Kumar, 2008).  

Na vanguarda do movimento que defendeu esse método esteve a Harvard Business 

School (Estados Unidos), em que exploraram na década de 1950 como um procedimento 

primário de ensino (Kumar, 2008). No final dos anos 1960 e 1970, também no Reino 

Unido e nos Estados Unidos, este método teve um desenvolvimento significativo na 

investigação educacional e na avaliação de compreensão, na inovação curricular 

experimental (Yin, 2012). 

A realização de um Estudo de Caso, para fins de investigação, dá a oportunidade de 

examinarmos as interações entre uma série de variáveis/fatores em ambiente natural, 

muitas vezes, de forma desejada sem preconceito (Gagnon, 2010).  

Portanto, um Estudo de Caso é uma boa abordagem quando o investigador tem um objeto 

de investigação claramente identificável, com limites traçados e procura proporcionar 

uma compreensão mais profunda deste mesmo domínio ou a comparação com outras 

investigações (Creswell, 2007). 

Stake (2000) referiu que este método fornece uma experiência transmissível, na forma de 

um conhecimento completo e particular. Mediante “factos” tidos como clarificados, o 

Estudo de Caso facilita a pesquisa, o que o autor nomeia de "generalização naturalista". 

Este método demonstra os fenómenos individuais, grupais, coletivos, sociais, 

organizacionais, políticos e relacionados, que consideram o contexto que os abrangem 

(Favero & Rodrigues, 2015). Nesse sentido, os estudos que utilizam este método 

                                                
43 Estudos de Caso são utilizados na área da economia, como por exemplo, em investigações sobre a estrutura de uma 

determinada indústria ou a economia de uma cidade ou região.  
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propõem-se a descrição de contextos do quotidiano e pretendem alcançar explicações 

sobre esses mesmos ambientes diários, constituindo-se assim um estudo completo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de forma a que permita um amplo e detalhado 

conhecimento (Favero & Rodrigues, 2015).  

Segundo Yin (2015), de acordo com os propósitos de suas investigações, os Estudos de 

Caso podem ser classificados como tendo vários tipos: descritivos, exploratórios e 

explicativos. Os estudos descritivos apresentam uma enumeração completa de um 

fenómeno dentro do seu contexto, geralmente abordando factos raros ou de difícil acesso. 

Os estudos exploratórios têm como finalidade desenvolver as questões ou 

conjeturas/hipóteses para uma pesquisa subsequente, fornecendo um suporte para a 

teorização (Meirinhos & Osório, 2010). 

Quanto aos tipos de projetos, os estudos podem ser classificados em: caso único; 

múltiplos, holísticos e integrados (Yin, 2015).  

Os Estudos de Caso Único são aqueles que usam apenas uma unidade de análise, ou seja 

um caso (Favero & Rodrigues, 2015). Relativamente aos Casos Múltiplos, utilizam-se 

vários casos para avaliar o objeto de pesquisa e alcançar as proposições anteriormente 

construídas (Favero & Rodrigues, 2015). Os Estudos de Caso do tipo holístico são aqueles 

que avaliam a natureza global de uma organização sendo ponderada cada unidade de 

análise como um caso sem considerá-los como subunidades (Favero & Rodrigues, 2015). 

Já os Estudos de Caso Integrados são aqueles que abrangem diferentes subunidades de 

análise dentro de um caso, em que essas subunidades adicionam informações 

significativas para responder a questão da investigação (Favero & Rodrigues, 2015).  

A seleção do objeto de estudo, para este tipo de método, deve basear-se em uma 

compreensão básica das características da amostra (ou grupo de participantes) em estudo, 

a partir da qual o caso é delineado (George & Bennett, 2004). O investigador desempenha 

um papel decisivo em todas as etapas do processo: na recolha de dados, na análise e na 

interpretação de dados (Yin, 2012). 

A recolha de dados, num Estudo de Caso, é geralmente extensa, com base em múltiplas 

fontes de informação como observações, entrevistas (de vários tipos), documentos e 

materiais audiovisuais (Simons, 2009). Yin (2012) indicou seis tipos de fontes que podem 
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ser úteis para a investigação como as seguintes: documentos; registos de arquivo, 

entrevistas, observações participantes e não-participantes e, inclusive, artefactos físicos. 

Um aspeto fundamental da investigação em Estudo de Caso é, em suma, o resumo e a 

interpretação dos resultados, como base para a compreensão do tema a ser investigado. 

Normalmente, este processo envolve examinar e reexaminar as questões e as respostas da 

investigação, à medida que a informação fica disponível para a análise.  

A natureza de resumir e interpretar as informações também significa, algumas vezes, a 

colocação da informação “menos útil” num sistema de gestão, para filtrar todas as 

informações usadas (Hancook & Algozzine, 2017). Todavia, os dados e informações 

decorrentes de uma investigação podem concentrar-se apenas nos detalhes “mais 

supérfluos”, como por exemplo, as características físicas dos ambientes, dos indivíduos e 

das suas narrativas (Woodside, 2010). 

Em suma, o objetivo principal para realizar este tipo de trabalho de campo com este 

método é a exploração da particularidade, da singularidade de uma realidade44. O objeto 

de investigação pode ser um indivíduo, uma sala de aula, uma instituição ou um programa. 

É, no entanto, fulcral a análise e a interpretação de como as pessoas “pensam” e “sentem”, 

ou até sendo de interesse o modo como muitas das ideias e a compreensão do caso são 

adquiridas (Yin, 2013).   

 

6. Grupo de Estudo 

Foram realizadas vinte entrevistas semiestruturadas45, em três Lares de Infância e 

Juventude (LIJs) da região norte do país, em um conjunto de residências designadas 

instituição C (mista), instituição D (LIJ para meninos), e instituição E (LIJ para meninas).  

No grupo de estudo, portanto, os diálogos individuais efetuaram-se com técnicos e/ou 

educadores, com cargos estipulados ou como as funções atribuídas a psicólogo/as, 

                                                
44 Um Estudo de Caso pode ser dedicado a um único caso ou sobre vários casos. Os Estudos de um único caso são clássicos, 

em parte, por causa das implicações, não podendo ser efetuadas generalizações mesmo que apenas os casos únicos sejam apenas os 

participantes do estudo. O benefício de serem trabalhados múltiplos casos é que eles aumentam as generalizações analíticas (Yin, 

1998). 
45 Apêndice 3: Transcrição das entrevistas. 
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assistentes sociais, educadoras, animadoras socioeducativas, de diretores técnicos e 

outros adultos, com funções de voluntariado.  

Nos inquiridos, os anos de experiência de institucionalização variam de 1 ano a 36 anos, 

todavia a maioria possui menos de 10 anos de trabalho. 

 

3. Entrevista Semiestruturada 

As entrevistas semiestruturadas permitem que os participantes inquiridos possam 

desenvolver os seus pontos de vista sobre uma temática e tenham a liberdade para debater 

o que seja de “interesse” ou com relevância para si mesmos. 

Um modelo de entrevista possibilita que a informação derive, portanto em duas direções, 

no diálogo: entre o entrevistado e o entrevistador e vice-versa (Hesse-Biber & Leavy, 

2011).  

Por sua vez, as questões de investigação podem ser provenientes de várias fontes, partindo 

de uma revisão da literatura científica. Assim, a investigação não é estática. As suas 

questões são adaptadas e complementadas de singularidade (Hennik, Hutter, & Bailey, 

2011). 

O guião de entrevista46, concebido pela autora, não foi específico, para um propósito de 

inquérito no sentido de utilizado por outros investigadores. Inclui perguntas 

cuidadosamente formuladas. Foi primeiro pensando como uma listagem de tópicos. Na 

entrevista semiestruturada foi particularmente útil, na fase de formulação de questões de 

investigação, em que se colocam conceitos de base (autonomia…). E posteriormente 

foram estabelecidas as relações entre conceitos/categorias (ou códigos), de forma 

relativamente bem entendida (Given, 2008).  

A compreensão ambicionada passa por uma outra cultura ou subcultura que não é a da 

família e distante do quotidiano da autora, justificando assim a observação atenta. Quando 

se interpretam textos para se conceberem outros textos, trazem-se certas ideias que se 

juntam – inevitavelmente – nos nossos esforços de interpretação47.  

                                                
46 Apêndice 1: Guião da Entrevista aos Profissionais 
47 Decidiu-se também que os dados/textos fossem coligidos de maneira não estruturada no sentido de não serem, 

anteriormente, formuladas hipóteses/conjeturas ou definições operacionais.  
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3.1 Guião de Entrevista aos Profissionais 

Atendendo ao exposto, foi elaborado um primeiro guião de entrevista para profissionais. 

Teve-se em conta a formação específica para os cargos desempenhados, nomeadamente 

de técnicos/educadores, nas suas funções e em atenção aos anos de experiência na área 

profissional. 

Sobre os procedimentos de acolhimento (disciplina, normas, regras e rotinas), foi 

inquirido o modo como é efetuado o primeiro acompanhamento (admissão formal) da 

criança/jovem. Outro domínio abordado foi a inclusão por parte dos pares: as outras 

crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que entram? De que forma? Como? 

Tem qualquer orientação explicitada?  

Achámos também ajustado entender melhor quais sejam as condutas de risco/perigo das 

crianças/jovens acolhidas: no que se refere aos cuidadores, o que estes devem ter em 

atenção, em relação à criança e ao jovem? A que devem estar atentos? Quais são as 

condutas de alerta para que algo não esteja bem com a criança/jovem? 

Enfim, como é realizado o apoio do educador junto dos residentes? Perguntou-se, 

nomeadamente, ao participante: como ajuda a ultrapassar as circunstâncias que viveram 

ou estão a viver.  

Importou-nos saber o seguinte, sobre como se valorizam os afetos: como é a sua relação 

com as crianças/jovens? Que nível de proximidade manter? Acha importante criar um 

relacionamento com limites?  

Acresce dizer que ainda se pretendeu saber como se processa a saída (abandono) e a 

“separação” da instituição, com relevo para as interações com profissionais: continua a 

lidar com um ou outro jovem, quando sai da residência de acolhimento?  

Em uma segunda parte do guião, para a área relacionada, de forma mais global, colocámos 

a enfâse nos direitos da criança, focando a sua individualidade: acha que os Lares de 

Infância e Juventude estão preparados para a individualidade de cada criança/jovem? 

Porquê? 
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Questionámos também o processo de cessação de atendimento ou saída (como foi dito, 

orientado pela exigência da autonomia): está estabelecido algum procedimento, quando a 

criança/jovem sai da instituição? 

 

3.2 Guião de Entrevista aos Voluntários  

O guião de entrevistas foi realizado e utilizado junto de cinco voluntários48, nas 

instituições a C e D. No LIJ E não se encontravam voluntários, na fase em que foram 

realizadas as entrevistas, ou pessoas que dessem apoio às crianças/jovens acolhidas. 

Focou-se a experiência continuada que os voluntários tinham em lidar com os residentes: 

como é a sua convivência com as crianças/jovens da instituição?  

Quisemos saber se exerciam outro tipo de funções na instituição ou se fizeram algum tipo 

de formação (profissional) para lidar com os jovens. Se inquiriu a esse propósito se 

precisavam de auxílio dos profissionais para lidarem com certas situações, envolvendo as 

crianças ou jovens.  

A visão dos voluntários sobre a individualidade da criança também se colocou como 

pergunta aberta: acha que a individualidade das crianças é respeitada? 

Procurámos, por último, saber a opinião dos mesmos, em termos de serem ou não criados 

laços de afeto com os profissionais e a confiança (conquistada) entre os voluntários e 

jovens: as crianças procuram-no/a para conversar sobre os seus problemas? Acha que os 

funcionários criam laços com as crianças? 

 

7. Procedimentos 

Entrámos em contato pessoal com os responsáveis - diretores técnicos - das instituições. 

Demos a conhecer a proposta de investigação e, com a autorização destes e a sua 

indicação de pessoas a quem nos dirigirmos, entrevistámos educadores e/ou técnicos e 

voluntários que se disponibilizaram para a entrevista.  

                                                
48 Apêndice 2: Guião de Entrevista – Voluntários. 
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Explicámos também, a cada entrevistado, em que consistia a investigação. Os 

participantes assinaram um documento para o efeito de consentimento informado49, 

permitindo o uso do sistema áudio de gravação nas entrevistas. Tiveram sempre a 

possibilidade de não continuarem a participar. 

 

4. Técnica de Análise de Conteúdo 

Para certos investigadores, um método ou plano de pesquisa global - metodológica - não 

é uma técnica, já que técnicas são instrumentos que geram informação específica e de 

menor relevo. Entre outras metodologias, com dadas técnicas há, portanto, técnicas em 

que se valorizam os participantes (observação “sistemática” ou “não sistemática”, 

pretensamente enquadradas em contextos diversos, do habitat do investigador).  

A Análise de Conteúdo é uma técnica simples sobre conteúdos (nem sobre processos, 

nem dirigida à cultura). A análise das “características da linguagem” é comum à técnica 

empregue de Análise de Conteúdo (Bardin, 2008). Distingue-se do método de Análise de 

Discurso (Harré e Stearns, 1995; Edwards e Potter, 1992; Ibáñez e Íñiguez, 1997) que 

integra, entre outras, a perspetiva histórica etnometodológica (Garfinkel, 1967), entre 

ainda outras abordagens sociológicas e linguísticas. 

Bardin (2008) caraterizou a Análise de Conteúdo como sendo constituída por um grupo 

de técnicas de análise de mensagens que permite, por procedimentos contínuos e 

“objetivos”, a descrição do conteúdo das comunicações, mediante indicadores 

quantitativos e/ou qualitativos, que possibilitam retirar ilações sobre as condições de 

“execução” destas comunicações. 

A Análise de Conteúdo pretende-se “objetiva”, no sentido de ser fundamentada nos dados 

decorrentes de informação/conhecimento em entrevista, como objetos suscetíveis de 

serem cientificamente analisados, produzindo um resultado, um produto final. Neste 

intuito é apreendida como uma “decomposição” de textos que é realizada de diferentes 

maneiras.  

Deseja-se a Análise de Conteúdo minuciosa, pois os dados devem ser examinados até se 

finalizarem as categorias por exaustão. É assim “metódica”, ou seja, a Análise de 

                                                
49 Apêndice 4: Protocolo de consentimento informado - Entrevista Semiestruturada. 
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Conteúdo subentende a regras precisas que podem ser estudadas e apresentadas 

qualitativamente (Goulart, 2006).  

Para que essa pretensão “aconteça”, a Análise de Conteúdo é realizada por etapas. Efetua-

se uma pré-análise do material coligido, através de uma leitura inicial primeiro flutuante 

e logo cuidada. Como foi pensado na situação apresentada, previamente contámos com 

uma construção de questões (questões de investigação) e de objetivos que se desejam 

atingir.  

Através dessa leitura podem ser colocados indicadores do que se queira estudar, de forma 

particular – as referidas questões de investigação. Em seguida, na exploração do material 

recolhido, é realizada uma codificação/categorização, por unidades de registo, que diz 

respeito a segmentos de entrevista/extratos de texto.  

No tratamento dos resultados, damos significado aos segmentos codificados, numa 

entrevista. Por exemplo, constroem-se “grupos de significado” (Goulart, 2006).  

E sendo que “os seres humanos são a forma maior para a coleção de dados” (Lincoln & 

Guba, 1985, p. 250), o seu instrumento pode ser sempre “mais refinado” – a linguagem, 

o que favorece a comunicação do exposto e nem sempre é explicitada. Noutro ponto de 

vista complementar (Tesch 1990, p. 44), defende-se que as pessoas são o recurso/técnica 

de excelência - o instrumento humano (p. 250), passando a serem valorizadas, no sentido 

em que “o investigador usa os seus olhos e ouvidos e toma notas de modo não estruturado, 

reflete e escreve um relato/narrativa” sobre questões humanas. 

Em suma, a Análise de Conteúdo pode ser vista através da ideia de uma crença. De acordo 

com o que é enunciado por Bardin (2008, p. 147), tratar-se-á da “crença de que a 

categorização50 (passagem de dados em bruto a dados organizados) não introduz desvios 

(por excesso ou por recusa) no material, mas que dá a conhecer indicadores invisíveis, ao 

nível dos dados em bruto”.  

 

                                                
50 Nas metodologias qualitativas, a categorização é tipicamente um procedimento técnico com base em conceitos - 

concetual, que verifica os dados de uma investigação e ajuda a criar uma teoria (Schreier, 2012). 
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5. Programa MAXQDA 12 

Na perspetiva qualitativa, nos códigos/categorias, o foco está na identificação da presença 

(ou ausência) de um determinado tópico, no conteúdo a ser analisado. Posteriormente 

tende-se a ser-se capaz de entender melhor como essa condição se encontra presente no 

texto e, dando-se conta das suas peculiaridades, fornece-se à análise um maior 

aprofundamento (Zamith-Cruz, Lopes, & Carvalho, 2016). 

Os dados/textos (entrevistas) foram analisados, com o recurso ao programa MAXQDA 

12, criado por Kuckartz, em 1995. Este programa é subsequente ao mais conhecido 

programa WinMax, desenvolvido a partir de 1989 (Gregorio & Davidson, 2008).  

É um sistema baseado em códigos, que oferece ferramentas sofisticadas e flexíveis e uma 

variedade de visualizações. Em particular, possui as suas ferramentas de importação de 

pré processamento e de busca simplificada e ferramentas analíticas distintas (Silver & 

Lewins, 2014). A criação de códigos/categorias com o MAXQDA é controlada pelo seu 

utilizador, que pode criar códigos antes, durante ou após o material ser analisado (Woolf 

& Silver, 2018). 

Este meio de trabalho adequa-se, quando os investigadores se dedicam à interpretação, à 

análise de dados não numéricos e não estruturados, para uma Análise de Conteúdo. As 

áreas de aplicação ampliam-se, a partir da análise de entrevistas qualitativas (por exemplo 

no trabalho de campo psicológico, sociológico e nos meios de comunicação), para a 

análise de questões (semi)abertas, no âmbito de inquéritos psicológicos ou de inquéritos 

sociológicos.  

O MAXQDA é utilizado em várias áreas científicas como as seguintes: sociologia, ciência 

política, psicologia e psicanálise, educação, etnologia, criminologia, trabalho social, 

marketing e planeamento social.  

Inclusive, o MAXQDA suporta os processos de interpretação de texto e a ideia de 

“construção de teoria”. Assim sendo, torna possível procurar, categorizar/codificar, 

classificar e avaliar a informação, sem perder a complexidade dos dados (Flick, Kardorff, 

& Steinke, 2004).  

O MAXQDA numera ainda de forma automática todos os parágrafos de texto. Permite a 

codificação, que passa por ser um processo de seleção, por exemplo, de uma palavra, 
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frase ou parágrafo, com a ajuda da ferramenta de “análise lexical”, de uma parte de uma 

imagem em vídeo (ou mesmo áudio) e permite a atribuição de um código.  

O MAXQDA oferece um módulo adicional totalmente integrado – MAXdictio, que 

permite ainda uma análise da frequência de palavra ou mesmo uma análise quantitativa 

do conteúdo a ser executada (Flick, 2009). 

Acresce dizer, quando o programa ainda era chamado MAXQDA WinMax, houve apenas 

uma cor envolvida na codificação: o verde. No programa atualizado existe uma variedade 

de cores que podem ser escolhidas, tornando possível atribuir características aos 

dados/textos. A utilização de cores na codificação é bastante vantajosa, pois permite ao 

investigador a marcação de segmentos de entrevista, possibilitando assim uma melhor 

visualização dos códigos e subcódigos, ao longo da entrevista. 

A estruturação básica consiste em quatro “janelas”: uma que fornece os dados de cada 

projeto, os textos e grupos de textos (canto esquerdo superior); uma que fornece as 

estruturas de códigos (canto esquerdo inferior); uma para a edição e textos de consulta 

(canto direito superior); e outra janela para a realização de pesquisas e verificação do 

material codificado (canto direito inferior). Nesse canto podemos pesquisar uma seleção 

de segmentos associados aos códigos da nossa escolha. Na parte lateral de cada segmento 

há uma caixa com informações sobre a origem51 desse mesmo segmento (MAXQDA, 

2014). Este software tem inúmeras ferramentas. Apresentámos o exemplo de algumas 

delas. 

A ferramenta MAXMaps permite visualizar as relações entre os dados de uma forma 

generalizada, ou em um caso particular. Para isso podemos utilizar as entrevistas e os 

códigos. O MaxMaps tem modelos que podemos utilizar como o de “único-caso” que 

permite o foco em apenas um documento ou de um conjunto de documentos. Depois de 

escolhido o documento, esta ferramenta permite a escolha dos códigos e o número de 

segmentos que queremos observar de cada código escolhido.  

O MAXQDA tem um conjunto de recursos visuais para facilitar a análise do elemento 

codificado: o navegador “Matrix de Código”, que fornece uma visualização do número 

de segmentos de frases, por exemplo, para cada código e para cada documento (Oliveira, 

                                                
51 Na nossa investigação, essa caixa de informações diz respeito a que entrevista está inserido o segmento e a sua respetiva 

posição. 
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Bitencourt, Teixeira, & Santos, 2013). Esta ferramenta do software “Matrix de Código” 

permite ver quantas vezes num documento (entrevista), existe um segmento de um 

código. Para realizarmos esta “matriz”, podemos apenas selecionar um grupo de 

entrevistas, ou utilizá-las na totalidade (Paulus, Lester & Dempsler, 2014). 

O software também permite observar a “Conexão entre Códigos”, em que podemos 

analisar a “Coocorrência de Códigos” ou a “Proximidade de Códigos”. Esta ferramenta 

também permite testar hipóteses e mostrar os resultados encontrados durante a 

codificação. Quando estamos perante a “coocorrência de códigos” é demonstrado a 

repetição de um segmento em vários códigos. 

Como “Proximidade de Códigos”, entendemos o que se refere a segmentos que estão 

próximos uns aos outros ao longo da entrevista. Quando fazemos este tipo de busca, 

podemos optar pela distância que queremos que os segmentos estejam. Como estamos a 

usar texto (entrevistas) a distância é por parágrafos (MAXQDA, 2014). 

Os resultados são retirados do software em formato Word ou em formato Excel. Na 

descrição dos resultados, em cada segmento de frase, existe a palavra “posição”, que é 

referente ao parágrafo em que o programa encontra o código.  
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Capítulo 4: Descrição da Codificação 

4.1. Software e Codificação  

Na nossa investigação foi importante perceber junto dos cuidadores como a vertente do 

afeto era trabalhada nos LIJ’s. Que tipo de importância é que os cuidadores dão à 

vinculação com as crianças/jovens? Mesmo com as medidas aplicadas pelo Tribunal 

sobre o tempo de duração desse acolhimento (seja de 6 meses, ou mais de 1 ano), será 

que a vinculação tem a mesma importância? Foi também pertinente entender como era 

realizado o incetivo à individualidade, visto que as crianças são “obrigadas” a viver em 

grupo.  

Ao longo da realização das entrevistas, deparámo-nos também com outros conceitos, 

como a autonomização dos jovens e a sua importância para o cuidador, conceitos que 

acrescentamos a esta investigação e cujos segmentos iremos apresentar mais adiante. 

A cada profissional e a cada voluntário entrevistados (tabela 2) decidiu-se fornecer uma 

indicação por meio de uma letra atribuída, nomeadamente quando se verifica que se 

entrevistou mais do que um profissional de cada área (psicologia e educação). Por seu 

turno, as instituições também têm uma letra atribuída.  

Como referido anteriormente, nos segmentos de entrevista, encontra-se a referência de 

“posição”, em que o programa MAXQDA 12 encontra o segmento da entrevista num 

parágrafo.  

A identificação dos extratos de entrevistas é realizada com um parenteses reto, que 

discrimina no interior o profissional (exemplo: educador A por Educ. A), acrescido da 

letra que identifica a instituição (exemplo: Inst. C) e a respetiva posição do segmento 

extraído no programa MAXQDA 12 (exemplo: Posição 30-30). 
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Tabela 2: Distribuição das entrevistas por Instituição 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Apresentamos, na descrição de resultados, os códigos que se completam com segmentos 

extraídos das entrevistas. A frequência, apresentada na tabela 3, refere-se a quantos 

segmentos aquele código tem e a sua percentagem.  

Na totalidade, foram extraídos 1541 segmentos das entrevistas. Foram criados 3 códigos 

(Tabela 3): o código “Bem-Estar” com 728 segmentos; o código “Laços de Afeto” com 

656 segmentos; e o código “Lar”, com 157 segmentos extraídos. Esses extratos estão 

apresentados em tabelas ao longo do capítulo da descrição dos resultados.  

Tabela 3 - Apresentação dos Códigos 

Códigos Frequência Percentagem 

Bem-estar 728 47,24 

Laços de 

Afeto 

656 42,57 

Lar 157 10,19 

Total 1541 100,00 

 

 

 

Lar Profissional Nº de pessoas 

entrevistadas 

Inst. C 

(meninos/meninas) 

Assistente Social 

Educadora Social 

Psicóloga 
Voluntário #1 

Voluntário #2 

5 

Inst. D (meninos) Educadora A 

Educadora B 

Psicóloga A 

Psicóloga B 

Diretor técnico 

Animadora social 

Voluntário #1 

Voluntário #2 

Voluntário #3 

9 

Inst.E (meninas) Diretora técnica 

Animadora social 
Educadora de ref. A 

Educadora de ref. B 

Educadora C 

Educadora D 

6 
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Resumidamente:  

• No código “Laços de afeto” englobam-se as narrativas relativas a vinculação 

“adulto – criança”, a criação de vínculos entre as crianças acolhidas e, por fim, a 

vinculação das crianças com a família.  

• O código “Bem-Estar” engloba unidades de análise referentes ao bem-estar da 

criança, ao processo da sua adaptação ao Lar, tendo em consideração as suas 

características individuais, bem como a explicitação e operacionalização do 

processo de autonomização.  

• Por último, o código “Lar” abrange as unidades referentes às formações dos 

técnicos e educadores, à organização do Lar e às suas infraestruturas.  

A tabela 4 apresenta o nome dos códigos/subcódigos e as suas frequências do presente 

estudo. A frequência está apresentada por ordem decrescente, demonstrando que, o 

código “Laços de Afeto” com o subcódigo “Adulto” tem 481 segmentos de entrevista. O 

menor número de segmentos pertence ao código “Lar” com o subcódigo “Infraestruturas” 

com 33 segmentos.  

Tabela 4 - Resumo dos códigos dos segmentos 

 

Código/Subcódigo 

 

Frequência 

 

Percentagem 

Laços de Afeto/Adulto 481 31,21 

Bem-Estar/ Individualidade e Autonomia 325 21,09 

Bem-Estar/ Acolhimento e Adaptação 263 17,07 

Bem-Estar/Comportamentos de Alerta 140 9,09 

Laços de Afeto /Pares 111 7,20 

Lar/Funcionamento 74 4,80 

Laços de Afeto /Família 64 4,15 

Lar/Formação dos Cuidadores e Técnicos 50 3,25 

Lar/Infraestruturas  33 2,14 

Total (Válido) 1541 100,00 

Omissos 0 - 

Total 1541 100,00 

. 
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Apresentaremos, de seguida, os segmentos, subcódigos de cada código, de forma a 

clarificar os dados de todos os intervenientes no estudo. Iremos apresentar a descrição 

dos resultados, e começar pelo código “Laços de Afeto”.  

 

4.2. Laços de Afeto  

4.2.1. O Adulto 

No subcódigo “Adultos” congregam-se 481 segmentos de texto. Nesta vertente do estudo, 

encontram-se as narrativas dos educadores e dos voluntários, relativas a conceções de 

afeto, confiança e limites, em relação à criança/jovem.  

Como já foi mencionado, a noção de vinculação pode ser entendida como laços de afeto 

(na relação desejada segura). Entre criança e adulto foi dito tratar-se «(...) de carinho com 

os miúdos, porque eles precisam» [Educ. B Inst. D; Posição: 32-32]. Está explícito, em 

certas entrevistas, o valor do afeto para com os residentes e o valor emocional para o 

Educador «(...) o que importa - eu acho - que é ‘respirem’ as relações saudáveis, relações 

que sejam fortes, estáveis, percebes?» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 48-48]. O tempo que 

se passa junto da criança também é um fator de relevo, quando foi dito o seguinte: «(...) 

estou cá aos sábados com o grupo que fica cá aos fins-de-semana, passo muito tempo 

com eles» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 22-22]. 

Chamar “Casa-Lar” implica que haja entre os membros (adultos e crianças/jovens) 

relacionamentos privilegiados em que impera a afetividade – relação privilegiada, no que 

seja sentido por jovens, «(…) obrigam-nos a pensar e a ser críticos connosco próprios 

[educadores] e acho isso belo» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 27-27]. Pensa-se terem, nesse 

local de suporte das suas vidas, pessoas que gostam muito deles/delas, «Veem ali [no Lar] 

as suas figuras de autoridade e até por vezes figuras paternais, que não têm em casa 

[familiares] e estão ali» [Vol. # 2 Inst. C; Posição: 24-24]. O Educador representa «(…) 

alguma estabilidade, somos as figuras adultas cá dentro» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 

27-27]. 

Por seu lado, a educadora social que é uma profissional no LIJ C, relatou que antigamente 

se evitavam gestos de afeto, como o abraço «(…) mentalizamos [mais recentemente] que 

esse toque de afeto é muito importante» [Educ. Soc. Inst. C; Posição: 22-22]. Para a 
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Educadora D, do Lar E, é sentido nas suas palavras, o carinho «quando estou a acariciar 

uma jovem, tenho-a como uma filha» [Educ. D Inst. E; Posição: 10-10]. 

Neste mesmo sentido, a educadora D do LIJ E, valoriza pequenas situações e gestos como 

o ato de aconchegar a criança ao deitar, e verbaliza «(…) esquecemos que um simples 

aconchego à noite, quando nos deitamos é muito importante» [Posição: 20-20]. Entende-

se que o deitar, o aconchegar os lençois, o ato de levantar são momentos identificados no 

dia a dia de encontros para o cuidador. A mesma educadora acrescenta que as jovens 

«diziam, muitas vezes: “A minha avó fazia-me isto. A minha mãe, ou uma irmã mais 

velha” … [pausa curta]» [Educ. D Inst. E; Posição: 5-5]. Dito noutras palavras, aquele 

instante em particular também pode ser emocionalmente relevante para os residentes 

(Tabela 5). 

Tabela 5 - Extratos do subcódigo "Adulto" 

 

No voluntariado, o afeto pode ser visto como um ato mais distanciado e um complemento 

ao trabalho de “explicações” escolares, e como forma de cativar a criança/jovem para 

estudar (reforço) ou recompensa «trazia rebuçados, trazia chicletes, trazia chocolates. E 

eu é que o comprava. Fui eu que o cativei» [Vol. # 2 Inst. D; Posição: 7-7]. Todavia, a 

voluntária #3 do LIJ D, relatou que o afeto é a parte mais destacada do trabalho de cuidado 

junto das crianças acolhidas (Tabela 5).  

Uma outra voluntária, sendo docente mais experiente, especificou já a sua relação com 

um jovem com quem criou um laço afetivo, «(...) comecei a afeiçoar-me ao rapaz e 

comecei a vir cá, ou duas ou três [vezes por semana].» [Vol. # 2 Inst. D; Posição: 3-3], 

acrescentando ter aumentado a sua participação e motivação subsequente.   

A voluntária #3, do LIJ D, referiu ter uma boa relação com os mais novos, não apenas a 

quem dá apoio escolar, «para além do menino que dou apoio, conheço vários» [Posição: 

8-8]. Acrescenta que essa criança lhe conta como são as suas férias, os fins-de-semana 

Código Subcódigo  Extrato 

Laços de 

Afeto 

Adulto «Muitas vezes, o simples gesto de aconchegar a roupa, de lhes dar um 

abraço, de lhes dar um beijo quando nos era pedido. Depois, elas - 

nesse abraço, nesse aconchego - viam sempre um familiar, alguém 

que lhes era querido.» [Educ. D Inst. E; Posição: 5-5] 
«Neste tipo de trabalho que é feito, principalmente dentro das 

instituições, eu acho que além da parte académica, eu acho que a 

parte, ainda mais importante, do trabalho com estas crianças é o 

afeto» [Vol. # 3 Inst. D; Posição: 16-16] 
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dentro do LIJ, pois «(…) têm que lhes dar espaço, para eles poderem contar as vivências 

deles, até ganhar a confiança com a pessoa» [Vol. # 3 Inst. D; Posição: 16-16]. 

A voluntária #2, do LIJ D, explicitou que dava o apoio estritamente escolar, mas quando 

as crianças/jovens lhe pediam algo, ela cedia e satisfazia esse desejo, chegando a levar 

algum residente a almoçar em sua casa. Esta voluntária deu expressão ao facto de os 

educadores, não serem religiosos, «quando é só [o atendimento só por] freiras ou padres, 

não há um equilíbrio emocional» [Vol. # 2 Inst. D; Posição: 11-11]. 

De acordo com as declarações especificadas, existe um carinho mútuo de ambas as partes 

e «é inevitável criar laços» [Vol. #1 Inst. C; Posição: 28-28]. Nessas circunstâncias, o 

cuidador sente-se valorizado pelo trabalho que vai realizando junto da criança/jovem e 

acrescenta «(...) estamos com eles, brincamos, conversamos, estudamos, (...)» [Anim. 

Soc. Inst. D; Posição: 21-21]. Nestes aspetos relacionais, as orientações de proximidade 

podem ser ditas mais íntimas, como «(…) quando me veem dão-me abraços e eu sinto-

me bem» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 18-18]. Em paralelo, é frisado por outra pessoa 

que, na família, a componente maternal seja diversa do que se passa na profissão em que 

há proximidade, declarando que são os pilares (essa proximidade e afeto) da relação 

(tabela 6). 

Tabela 6: Extratos do subcódigo "Adulto" 

 

Apesar das tentativas e alcances de criar laços de afeto em um ambiente de segurança, 

certos técnicos afirmam e insistem ter a noção de que não podem substituir a família 

(Tabela 6). Todavia, o pretendido é fazer com a criança sinta o LIJ como a sua casa.  

A Psicóloga do LIJ C, afirmaria que os profissionais não são apenas prestadores de 

serviços. É também a que reporta a uma ligação materna, como o diz a dado passo: «(...) 

cuidar de uma criança, não gosto de dizer como se fosse meu filho, mas quase (risos)» 

[Psic. Inst. C; Posição: 22-22]. O seu lado maternal levará a que ela se aproxime mais da 

Código Subcódigo  Extrato 

Laços de 

Afeto 

Adulto «Mas também - se calhar - este é o meu lado maternal, o que me 

leva a aproximar [aproximar-me] muito deles e eles sentirem 

[sentirem-se] à vontade para falarem comigo, a qualquer hora, 

pelo que quer que seja.» [Educ. B Inst. D; Posição: 24-24] 

«(...) porque a família é insubstituível, mas há uma relação afetiva, 

de proximidade.» [Psic. Inst. C; Posição: 16-16]. 
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criança/jovem e que ela tenha liberdade para falar consigo, sempre que ache necessário, 

ou o deseje e a solicite mais.  

Neste sentido, a Educadora designada C, da instituição identificada E, salientou que é 

imprescindível a “criação de laços” de afeto. Já a Educadora de Referência B, do Lar E, 

referiu também que «só se não tivéssemos coração é que conseguíamos fazer essa total 

distância» [Posição: 18-18]. 

No que se refere à proximidade, o «trabalho só se consegue fazer na base da proximidade 

e da confiança» [Psic. B Inst. D; Posição: 21-21]. Uma das educadoras entrevistadas disse 

que é de valor essa condição na ajuda, mas que não interfere na independência da criança. 

A proximidade permite a conquista de individualidade, na forma informal de trabalhar 

com os residentes e «felizmente que temos um sistema de trabalho cá em casa [Lar] de 

proximidade (...)» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 20-20].  

Também duas educadoras salientaram que é essa proximidade que faz com que estejam 

a trabalhar na instituição «se não [fosse assim] não estaria aqui» [Educ. B Inst. D; 

Posição: 23-23]. Se não tivessem coração, é que manteriam uma distância? «Acho que 

sou uma amiga» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 17-17]. A educadora social do LIJ C, 

entende que se deve «(…) distinguir essa proximidade, de tal maneira, que a criança deve 

ser independente» [Posição: 32-32], «(…) mostrando bem a diferença do espaço em que 

estamos» [Posição: 31-31].  

Em jeito de síntese, os inquiridos parecem evidenciar a necessidade de as crianças/jovens 

criarem laços de afeto, concretizados por abraços, proximidade, confiança, tempo e 

espaço de ouvir e de falar, mas também, ocasionalmente, de uma certa chantagem. 

Quando questionados sobre se têm um especial carinho por umas crianças mais do que 

outras, os entrevistados reconhecem esse propósito «(...) porque há sempre aquela miúda 

que nos toca mais (...)» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 22-22]. Porém, e porque «(…) essa 

proximidade faz parte da vida» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 29-29], na instituição 

tentam fazer com que essa distinção preferencial não seja visível perante os jovens.  

Também pode ser encontrada a relação de afetividade no momento e no tempo de estudo, 

para que o trabalho escolar seja realizado «(...) ou [os] que estão com eles [os meninos] 

noutras dinâmicas e que ganham processos de afetividade» [Psic. A Inst. D; Posição: 20-
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20]. Uma voluntária do LIJ D referiu que «há uma ligação muito grande entre eles [os 

profissionais] e as crianças, que é uma coisa que eu admiro muito» [Vol. # 1 Inst. D; 

Posição: 18-18]. E acrescenta «(...) é normal ver os miúdos a fazer ginástica com todos 

[os técnicos], a jogar à bola» [Vol. # 1 Inst. D; Posição: 25-25].  

Quatro intervenientes colocaram a afetividade como o fator primordial, no quotidiano na 

instituição, reportando-se à sua experiência «(...) é preciso para criar relação [afetiva]» 

[Assist. Soc. Inst. C; Posição: 27-27]. Apelam também à necessidade de que a 

criança/jovem saiba qual é o sentimento que os técnicos nutrem por ela. Essa proximidade 

é considerada, no entanto, uma relação bidirecional, mútua ou de reciprocidade (Tabela 

7). 

Tabela 7: Extratos do subcódigo "Adulto" 

 

É inevitável à criação de laços, segundo alguns adultos que o frisam, devido ao tempo 

prolongado que passam com as crianças/jovens: «(...) fomos conhecendo os miúdos» 

[Psic. A Inst. D; Posição: 32-32]. Para o cuidador designado, uma relação de afastamento 

não tem sentido, «não vamos negligenciar a parte das relações [afetivas]» [Psic. Inst. C; 

Posição: 19-19]. Outra participante frisa que há uma aprendizagem mútua, um sentimento 

de união, quando o evidencia em palavras (tabela 7). Para o profissional pode assim ser 

essencial, significativo e aconchegante, que as crianças/jovens o vejam como uma pessoa 

de referência.  

Uma educadora, com identificação B, do LIJ D, relatou que a relação que cria com as 

crianças, já é um ato natural, logo, não por si “fabricado”, «eu vi-os crescer e a minha 

relação é muito, muito próxima» [Educ. B Inst. D; Posição: 22-22]. Por esse motivo, 

tentam proporcionar cada vez mais um ambiente familiar, não «uma relação de escritório, 

de papéis» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 22-22] mas antes criar «(…) um sentido de 

Código Subcódigo  Extrato 

Laços de 

Afeto 

Adulto «Claro que a relação é bidirecional, tem de haver da parte delas 

[das jovens] recetividade para estarem comigo, para termos uma 

relação, essa relação de proximidade que é necessária.» [Dir. Téc. 

Inst. E; Posição: 17-17] 

«(...) o sermos próximos, o sermos carinhosos com eles, 

dedicarmos tempo com eles, porque mais que um processo de papel 

é a ligação física [no afeto] que temos com eles.» [Psic. A Inst. D; 

Posição: 30-30] 
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pertença, em relação à instituição, e que sintam aquilo como lar [casa familiar]» [Psic. 

Inst. C; Posição: 19-19].  

Para a psicóloga, profissional do LIJ C, é fundamental a criação de uma relação segura, 

«(…) que ela [a jovem] perceba que não vai ser abandonada por nós ou percebe que nós 

vamos representar mais um abandono (...)» [Psic. Inst. C; Posição: 22-22], apoiando-se 

na exigida adaptação ao Lar, ou noutros contextos de vida, para afirmar como noutro 

contexto, uma participante apoia-se a «tentar compreendê-las, sem dúvida. Não julgar» 

[Educ. Ref. B Inst. E; Posição: 24-24].  

Quando a criança se sente bem e procura o cuidador, é porque o trabalho realizado pelo 

adulto está a ser de sucesso «(...) nós só conseguimos bons resultados se essa proximidade 

existir» [Dir. Téc. Inst. E; Posição: 23-23]. A proximidade pode levar a que no Lar D, 

«(...) se repara aqui é que não nos trata [tratam] por “doutor” ou por “doutora”. É pelo 

nome próprio» [Psic. A Inst. D; Posição: 23-23]. O trabalho é informal, «mas obviamente 

com respeito» [Posição: 23-23], mas valoriza-se a relação recíproca que s estabelece com 

as jovens. No LIJ E, as jovens «(...) ficam a contar os dias» [Educ. D Inst. E; Posição: 

39-39] para o seu regresso, quando a Educadora está de férias.  

Quando uma criança é seguida, por exemplo, no serviço de psicologia, a forma de estar 

do Educador, tem de ser o mais profissional possível, «não pode ter tanta proximidade» 

[Psic. Inst. C; Posição: 15-15]. 

A relação com os técnicos não está confinada às paredes do LIJ. Em datas festivas, no 

Lar D, «(…) os miúdos foram distribuídos pelas casas dos técnicos e dos funcionários» 

[Vol. # 1 Inst. D; Posição: 28-28], onde participam nas festividades. Também as 

residentes podem ser levadas pelos voluntários, para almoços em suas casas. 

A criança/jovem pode confiar no cuidador, quando seja frisado o seguinte «(...) têm 

alguém que pode confiar nelas, alguém que tá a puxar por elas» [Educ. Ref. A Inst. E; 

Posição: 27-27]. Em geral, os residentes contam o que se passa na escola e nas atividades 

extracurriculares. Chegam mesmo a procurar o Educador para contar algo dos seus 

encontros íntimos: «(…) que pedem alguém em namoro (...)» [Educ. B Inst. D; Posição: 

24-24]. O educador representa estabilidade e como foi dito “empatia”, em certas 

circunstâncias: «muitas vezes, não é o fazer, é o escutar, o estar (...)» [Educ. D Inst. E; 

Posição: 13-13].  
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Nesse sentido é preciso dar espaço para os residentes lhes contarem a sua história de vida 

e os seus momentos quotidianos atuais «a gente não pode obrigá-las a falar. A gente vai 

falando - “Não ‘tás bem! Isso passa e tal” … [pausa curta]» [Educ. C Inst. E; Posição: 

22-22]. Um cuidador, no mesmo intuito, relata que, sem afetividade, a criança não 

confiaria nele. Por seu lado, o Diretor do LIJ D, procura ser «(...) amigo, ser muito 

próximo (...)» [Posição: 25-25].  

Todavia, segundo uma entrevistada, «não é aquela confiança [excessiva], mas tem de se 

criar, [de] haver um respeito» [Educ. C Inst. E; Posição: 15-15]. Fica então clarificado o 

conceito de “respeito mútuo” como «algo muito importante e eles sabem disso 

perfeitamente» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 25-25]. O mesmo é nomeado por uma 

Educadora, do LIJ E, quando nos esclarece o seguinte: «a gente tem de ser respeitada e, 

se elas querem ser respeitadas, têm de respeitar também» [Educ. C Inst. E; Posição: 15-

15]. 

Cada profissional deve ter, segundo alguns dos entrevistados, duas faces: da exigência e 

do afeto, no falar (criticando) e na meiguice. Para que assim se defenda a discriminação 

na afetividade, pode ser necessário estarem disponíveis para um abraço, no exemplo, 

podendo ser dito o seguinte «(…) eu tenho um sorriso para elas [das jovens 

institucionalizadas], tenho um gesto, tenho um beijo, tenho um abraço, às vezes só um 

toque» [Educ. D Inst. E; Posição: 12-12]. É de salientar que a afetividade também é 

entendida como determinar limites e regras «(...) dou-lhe um abraço, mas se tiver que lhe 

dizer “não”, logo a seguir, eu digo, com a mesma facilidade com que lhe dei o abraço» 

[Educ. D Inst. E; Posição: 42-42]. 

No que diz respeito ao "abuso de confiança", uma Educadora referiu que chega a ignorar 

o jovem, para «(…) mostrar que estou magoada, de [forma a] sentir que estou magoada» 

[Educ. B Inst. D; Posição: 33-33]. Afirma que esse afastamento funciona, pois, ele 

percebe que a magoou e isso mexe com ele, mas têm a noção de que «não é um 

afastamento feito de propósito» [Educ. B Inst. D; Posição: 34-34]. A Educadora D, do 

Lar E, disse-nos que as jovens «não gostam de me ouvir ralhar. Quando eu lhes ralho, é 

muito sério» [Posição: 43-43]. 

Tende a haver uma maior exigência por parte do cuidador, em alguns casos, e, noutros, 

foi registada a intenção de maior flexibilidade na autoridade, quando é evidenciado o 

seguinte: «(…) cada um vai gerir a sua forma de ser, a sua forma de estar da melhor 
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maneira que achar possível» [Educ. D Inst. E; Posição: 28-28]. Para a Assistente Social, 

do LIJ C, é realçada a criação de confiança com limites para que os residentes entendam 

«(…) do que eles podem ou não fazer, (...)» [Posição: 24-24]. No LIJ C, foi relatado pela 

Educadora, que alguns jovens chegam a ser agressivos em momentos inesperados e 

desajustados. 

Pode ser sempre comparado a eliminação de barreiras, por conseguinte, com a falta de 

separar um adulto de colegas: «não andaram comigo na escola, como se costuma dizer 

ao nível popular». [Psic. A Inst. D; Posição: 23-23]. No mesmo sentido, importa não 

haver confusão em relação aos papéis de um adulto, entre o/a técnico/a e a criança, quando 

esta não chegue a discriminar os “erros” cometidos (tabela 8). 

Tabela 8: Extratos do subcódigo "Adulto" 

 

Importará que não existam atitudes menos apropriadas, por parte dos jovens em relação 

aos cuidadores, podendo ser clarificado por gostos e expressões faciais do cuidador como 

é explicado: «(...) eles percebem claramente quando eu estou chateado, e porque é que 

estou chateado» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 25-25].  

Defendeu-se que devem ser impostas regras e uma certa dureza, por parte dos adultos, na 

medida em que seja percetível o desagrado pela conduta do jovem: «os limites são 

tratados mediante a nossa postura» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 24-24]. Para o Diretor 

do Lar D, é necessário para uma “boa educação”, a imposição de algumas regras e alguns 

limites. Mencionou que «(…) onde os pais erram de forma determinante - é na definição 

das regras» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 30-30]. E mediante essa forma de entendimento 

clarificado, os jovens acolhidos percebem os “papéis” dos educadores «(...) sabem 

perfeitamente separar as coisas» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 24-24]. É necessária uma 

Código Subcódigo  Extrato 

Laços de 

Afeto 

Adulto «Nós procuramos muito isso nos nossos rapazes que é, tendo 

atitudes boas, as consequências são sempre boas; tendo atitudes 

más, as consequências naturalmente serão menos boas.» [Dir. Téc. 

Inst. D; Posição: 43-43] 

«Eles [os jovens] vão ter muitos adultos na vida deles e uma coisa 

que vai ser diferente com estes adultos [na sociedade] é que há 

determinadas exigências que vão ser cumpridas, há um limite: “tu 
não podes fazer isto, não podes fazer aquilo”, - dizer alguns nãos.» 

[Assist. Soc. Inst. C; Posição: 23-23] 
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dose equilibrada entre afeto e regras, portanto, deferenciando-se «saber até onde uma 

pessoa pode avançar e quando deve parar» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 20-20]. 

Para a promoção da mudança de atitudes, condutas, afetos e/ou pensamentos, no LIJ E é 

referido que «(…) elas [as jovens] têm muitas dificuldades em estar com quem exige que 

elas se comportem como pessoas» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 26-26]. As regras são 

necessárias para as crianças «(…) crescerem saudáveis, têm que ter limites e que, a partir 

dali não devem [ultrapassá-los]» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 30-30]. A Assistente Social 

do Lar C mencionou que «(...) nunca tive problema algum com limites (...)» [Posição: 22-

22], mesmo com os “miúdos” ditos “problemáticos”. Também referiu que durante a vida 

dos jovens, eles terão pessoas que devem respeitar (tabela 8). 

Quando os residentes faltam às aulas, os educadores/técnicos procuram saber os motivos, 

junto dos jovens, de não irem à escola: «porque eles sabem que nós vamos descobrir» 

[Educ. B Inst. D; Posição: 38-38]. Por sua vez, as crianças/jovens devem entender que 

«há consequências para aquilo que são as nossas atitudes» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 

32-32]. 

Foca-se o “respeito” pelo adulto como um valor social, dito que este adulto e profissional 

tenha modo de fazer compreender o “bem feito” e o que seja um “mau” comportamento. 

Um ou outro é importante «(…) que haja lugar onde podem errar. Nós podemos errar 

(...)» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 32-32]. Neste mesmo sentido, a educadora com a 

identificação D, do LIJ E, assumiu que se deve saber dar e retirar. Acrescentaria, 

posteriormente, que não é por ter dito “não”, que deixa de estar presente, procura que seja 

entendida pelas crianças e jovens com quem lida diariamente: «têm de perceber, porque 

estou a dizer aquele “não”» [Educ. D Inst. E; Posição: 16-16].  

Acresce dizer, que há alturas em que a própria criança/jovem sabe quando o técnico está 

aborrecido com a sua conduta: «saber até onde uma pessoa pode avançar e quando deve 

parar» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 20-20]. Sem extrapolar para outras situações, porque 

terá consequências na sua vida, toda a ultrapassagem de “limites”. 

Há jovens que são consideradas “carentes” de afetos, como foi dito, de regras e de limites 

«(…), às vezes, podem agarrar-se demasiado às Educadoras» [Educ. D Inst. E; Posição: 

45-45]. Também é mencionado que «(...) há determinadas regras que eles só fazem 

[cumprem] com determinadas pessoas» [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 24-24].  
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A Educadora do LIJ D referiu que: «(…) o carinho e a amizade, amor e ternura - acho 

que não deva haver limites» [Posição: 27-27], mencionou também a ausência de falta de 

educação dos residentes: «(...) nunca tive problemas em me dar demais. Sempre me 

respeitaram bastante» [Educ. B Inst. D; Posição: 28-28].  

Concebe-se que após a saída da maioria das crianças/jovens continua a haver uma afeição 

mútua por parte do profissional e do jovem: «(...) marcam jogos para virem jogar futebol» 

[Anim. Soc. Inst. D; Posição: 38-38]. A relação de afeto que outrora existia, em alguns 

casos continua a existir, como é referido pela Assistente Social, do Lar C: «(...) criei uma 

relação mais próxima, telefono, pois tenho o contacto pessoal deles (...)» [Posição: 48-

48]. Nesse sentido, o cuidador procura saber algo sobre o percurso de vida de alguns mais 

jovens, após a saída, «(…) temos uma boa relação com quem sai» [Educ. B Inst. D; 

Posição: 52-52] 

Uma outra educadora da mesma instituição (LIJ E) falou-nos que algumas das jovens, 

mesmo depois da saída procuram-na, atender a pedidos de ajuda que lhe chegam: «(...) 

continuam a dizer “doutora, eu estou com uma dificuldade, o que é que eu faço?”» [Educ. 

Ref. A Inst. E; Posição: 29-29].  

Outros casos de sucesso são definidos quando os jovens conseguiram entrar na 

universidade, casaram-se, emigraram e estão bem. Na maioria das circunstâncias e 

exemplos apontado por parte do/a educador/a, observa-se um desejo de que tenha sido 

facilitada, posteriormente, uma vida melhor. Quando chegam a viver de forma 

independente e vêem que no Lar havia algo que lá fora não têm, os jovens tentam 

encontrar ajuda junto dos cuidadores, que os “acolham” como foi frisado nos seguintes 

termos: «(…) as coisas podem não correr bem, mas cá [no LIJ] continuaremos para… 

[pausa curta] para ter uma retaguarda» [Psic. B Inst. D; Posição: 43-43]. 

Há uma cumplicidade em algumas relações, em que os jovens convidam os cuidadores 

para participarem, inclusive, em eventos festivos das suas vidas: «há 15 dias fui a um 

batizado de um filho de um jovem que esteve cá, que já saiu há 10 anos» [Dir. Téc. Inst. 

D; Posição: 51-51].  

A Educadora D, do Lar E, referiu que tem «(...) contactos com jovens que saíram há anos 

e vamo-nos encontrando, se não for mais, [encontramo-nos] nas festas de anos» [Educ. 

D Inst. E; Posição: 65-65]. Esta Educadora acolheu até mesmo uma das jovens, vivendo 
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consigo, mas «só a acolhi depois dela concluir a universidade e pronto!» [Educ. D Inst. 

E; Posição: 67-67]. 

Visitam a instituição, certos adultos que foram institucionalizados, pelo simples facto de 

terem saudade. Uma das Educadoras entrevistada sente alegria quando a visitam, «(...) 

que me dizem assim: “eu quando cheguei ao colégio, sabe quem me recebeu? Foi a 

senhora e depois vi, não sei quem”» [Educ. Soc. Inst. C; Posição: 13-13]. 

Mesmo na situação de emigração, os antigos residentes entram em contacto e visitam a 

instituição em dias especiais, no natal, ou em aniversários. De novo numa outra das 

instituições, é nos dito que: «grande maioria deles passa muito por cá, ou vem ou 

telefona» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 52-52]. A Educadora do LIJ C, mencionou que 

quando a visitam, ainda existe um carinho demonstrado, quando seja recordado algo de 

um encontro passado. 

 

4.2.2. Os Pares 

No subcódigo “pares” obtivemos 111 segmentos de texto. Neste está retratado o 

companheirismo entre as crianças institucionalizadas e também a relação delas com os 

cuidadores, segundo as narrativas dos profissionais. 

Quando existe um novo acolhimento, os residentes «(…) são sempre um apoio» [Anim. 

Soc. Inst. D; Posição: 36-36] e «dizem coisas que nós não sabemos dizer. São mensagem 

deles, (...)» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 36-36]. Neste novo acolhimento, há uma 

entreajuda: «se [um] precisa de ajuda, eles são muito solidários, (...)» [Assist. Soc. Inst. 

C; Posição: 46-46]. Quando «(...) vem um miúdo novo é sempre bem integrado» pelos 

colegas residentes [Educ. A Inst. D; Posição: 25-25].   

Como é dito pelo Diretor do LIJ D «é frequente vê-los aí aos abraços (...)» [Posição: 42-

42].  Ou seja, As crianças são vistas como «os melhores integradores (...)» [Anim. Soc. 

Inst. D; Posição: 36-36]. Também os pares são vistos como «(...) mais afetivos» [Educ. A 

Inst. D; Posição: 13-13]. Podemos então referir que mesmo para a criança que é acolhida: 

«(...) o grupo de pares é a principal referência» [Psic. B Inst. D; Posição: 31-31], ou no 

primeiro momento como identificação (tabela 9). 

 

Tabela 9 - Extraxtos do subcódigo "Entre Pares" 
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É importante que eles estejam integrados no processo de acolhimento, para «(...) 

ajudarem nesta fase de transição» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 14-14]. Ajudam na 

regulação comportamental, sabendo distinguir o colega que diga: «(...) que isto é uma 

asneira, o colega diz “não faças isso!”» [Psic. A Inst. D; Posição: 43-43].  

O apoio/suporte é mútuo: «eles aceitam bem e esforçam-se» [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 

46-46]. Como é referido pela Assistente Social do LIJ C, «eles acabam por compreender 

que o colega que vai chegar precisa da ajuda deles» [Posição: 46-46]. Segundo a 

Psicóloga do Lar C «os laços afetivos que criam uns com os outros são fundamentais 

(...)» [Posição: 29-29] e ajudam a suportar o estar longe da família, (Tabela 9). Também 

se apreende, de acordo com outra profissional entrevistada, que «(...) vão ser os 

companheiros de quarto, os companheiros de brincadeira» [Psic. A Inst. D; Posição: 42-

42]. E quando «eles criam uma verdadeira amizade entre eles» [Assist. Soc. Inst. C; 

Posição: 43-43], gostam de fazer as atividades em conjunto. 

Por vezes, ocorre do novo membro do Lar entrar na mesma turma que outro colega 

residente «(...) e se apoiam um ao outro (...)» [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 44-44]. E 

mostra-lhe «(...) a escola, os amigos, e tentar defendê-los, funciona» [Educ. B Inst. D; 

Posição: 49-49].  

Por parte das meninas do LIJ E, «há sempre aquelas que não gostam que venha uma nova 

pessoa, que venha invadir o espaço (...)» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 35-35]. Ou seja, 

tal como afirma a Animadora do LIJ E mencionou que «às vezes são um apoio» [Posição: 

34-34] porque «(...) temos jovens boas e menos boas» [Posição: 35-35]. Há a existência 

do ciúme, quando «acham que nós damos mais atenção a umas do que a outras» [Educ. 

Código Subcódigo  Extrato 

Laços de 

Afeto 

Entre Pares «Escolhe alguns rapazes da mesma faixa etária que acham que podem 

ter - para criar ali alguma ligação [afetiva] com os miúdos e tentam 
fazer algumas coisas.» [Educ. A Inst. D; Posição: 8-8] 

«Porque nós podemos ser próximos, mas se os colegas também forem, 

se os colegas também ajudarem a explicar as coisas, tudo ocorre de 

uma maneira muito mais facilitada.» [Psic. A Inst. D; Posição: 45-45] 

«(...) é importante para eles perceberem que não são os únicos 

naquela instituição embora haja miúdos mais complicados, eu acho 

que as conversas que eles têm entre eles aliviam aquele momento (...)» 

[Psic. Inst. C; Posição: 29-29] 

«São um apoio, porque veem que não está só [estão sós] …[pausa 

curta] ela entra e acaba por perceber que, à volta dela, [outras jovens 

que tiveram] que teve os mesmos problemas que ela, são os mesmos 
[problemas] ou de risco menor, ou de risco maior do que o dela.» 

[Educ. D Inst. E; Posição: 60-60] 
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D Inst. E; Posição: 47-47]. Para a Diretora do mesmo Lar, mesmo com dificuldades as 

jovens, «(...) acabam sim por ser um suporte (...)» [Posição: 35-35]. Como é realçado 

também pela Educadora D, dá-se uma forma de partilha (Tabela 9). 

Outras vezes entram em conflito e «não reagem da melhor forma “ah porque fizeste isto 

para teres mais mimos das doutoras e não sei quê” (...)» [Dir. Téc. Inst. E; Posição: 36-

36]. Chegam mesmo a ter um comportamento agressivo. O egoísmo também está 

presente, segundo a narrativa da Educadora de Referência A «só interessa “eu ter”, “eu 

ter”, “eu ter” … [pausa curta] E não interessa o ser (...)» [Inst. E; Posição: 40-40]. Como 

as jovens dizem «“Aí! Porque ela é muito parola, porque ela fala de uma forma… [pausa 

curta]”» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 41-41]. As jovens não conseguem ver o 

sofrimento das colegas que são acolhidas, têm uma falta de maturidade «não conseguem 

ver para além das figuras delas» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 41-41]. 

Quando o jovem é dito “problemático“, os colegas residentes impõem-se quando afirmam 

terem maior tempo de residentes no LIJ: «(...)“nós estamos cá há mais tempo… [pausa 

curta] queres, aceitas e integras-te e acalmas-te, porque senão ficas à parte… »[Anim. 

Soc. Inst. D; Posição: 36-36]. Quando na fase de admissão um observa que o colega já 

residente, por exemplo, fuma, «(...) já procura logo aqueles que têm brincos e essas 

coisas»  [Educ. Soc. Inst. E; Posição: 42-42].  

Na situação exposta relativa ao Lar D «são quarenta e tal miúdos com as suas maneiras 

de estar, com as suas revoltas» [Vol. # 1 Inst. D; Posição: 28-28]. No LIJ C, é mencionado 

que «(...) logo no segundo dia, têm conflito com outro miúdo e que temos que gerir ali 

uma situação de conflito» [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 42-42]. É explicado o motivo 

para esses conflitos «(...) já têm uma personalidade que cria conflito com toda a gente e 

então só os adultos é que servem de suporte (...)» [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 44-44]. 

 

4.2.3. A Família 

No subcódigo “Família” obtivemos 64 segmentos de frase e destacamos a relação da 

criança com a família. Como foi anteriormente considerado, no subcódigo “Adultos”, os 

educadores reconheceram «(...)que nunca substituímos a família ou um ente querido» 

[Anim. Soc. Inst. D; Posição: 25-25]. Por seu lado, é pensado que os jovens «(...) sabem 

que um dia vão embora [do Lar] e que aqui é um local de passagem, (...)» [Anim. Soc. 

Inst. D; Posição: 25-25]. 
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É fundamental, para certos entrevistados, «aceitar a família» [Assist. Soc. Inst. C; 

Posição: 36-36], e que a criança/jovem perceba que os cuidadores têm contacto com a sua 

família «(...) alguns miúdos se aproximam de mim [educadora] porque eu aproximo-me 

da mãe deles (...)» [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 37-37].  

Pode esclarecer-se que existe uma liberdade para a família visitar a criança no 

acolhimento, desde que não coincida com aceitação escolar da criança. No LIJ D, esta 

visita não está dependente de horários, como foi afirmado pelo Diretor, como acontece 

em outras instituições.  

Como referimos anteriormente, em termos teóricos e legislativos, são fornecidos vários 

motivos e medidas para o acolhimento. O que foi referido pelos entrevistados? Para a 

situação de afastamento familiar? Foi a fuga da casa dos pais, famílias ditas 

“destruturadas”, o abandono/ausência de familiar direto, a ausência da escola 

(absentismo). Como nos foi descrito como situação? «Os filhos saem de casa, os pais 

pensam que estão na escola, [mas] estão na rua com o grupo deles» [Educ. Soc. Inst. C; 

Posição: 2-2]. Uma possibilidade de assim acontecer é porque «(...) os pais não lhe 

conseguem impor regras» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 34-34]. Também foi mencionado 

pelo Diretor do LIJ D, os «pais têm que se entender: “aí se o filho faz uma birrinha… 

[pausa curta] vamos deixá-lo fazer tudo”. Não pode» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 33-33].  

Foi referida também a pobreza, o alcoolismo e a toxicodependência e «são famílias que 

a priori não têm nenhuma formação, para terem uma maneira de dar a volta» [Educ. 

Soc. Inst. C; Posição: 7-7]. É relatado que o que esteja em causa na família passa a ser de 

caráter relacional, como pode ser explicitado: «a retirada de uma criança à família 

significa que alguma coisa no processo de… [pausa curta] relacional não vai... não 

correu muito bem» [Psic. Inst. C; Posição: 21-21]. 

Quanto ao rompimento de laços com a família, pode salientar-se um sentimento de culpa 

por parte da criança, pois em certas circunstâncias sente preocupação do que pode estar a 

acontecer na sua casa e «(...) acham que perderam o aconchego que lhes era dado em 

casa [familiar]» [Educ. D Inst. E; Posição: 20-20]. Por sua vez, quando não há 

possibilidade de estar com a família, é uma situação difícil de se ultrapassar, porque 

«infelizmente, cada vez vemos mais gente a ficar cá os fins de semana e férias» [Dir. Téc. 

Inst. D; Posição: 23-23], porque não existem ligações afetivas consistentes no seio 
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familiar. Mas há situações em que «(...) alguns [jovens] que vão quase todos os fins de 

semana a casa; sentem-se bem em casa» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 21-21]. 

A educadora D do LIJ E referiu que bastava por vezes um fim de semana na família, para 

a jovem regredir no trabalho realizado no LIJ, principalmente em famílias 

“desestruturadas”. E o acentua-se o fator de privação «dos primeiros contactos familiares, 

porque era o melhor naquele momento» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 21-21] em que a 

criança foi retirada. No entanto é muito dificil para as jovens estarem privadas do contato 

com quem tem laços afetivos, sejam familiares ou amigos. A Psicóloga B, do Lar D, 

referiu que «a questão familiar é muito sensível. Eles sentem muito a questão familiar» 

[Psic. B Inst. D; Posição: 27-27]. 

Podemos situar a limitação referida na narrativa da educadora B do LIJ D. Referiu, ao 

longo da entrevista, «há falta aqui - ainda porque as instituições não têm técnicos que 

trabalham com a família.» [Educ. B Inst. D; Posição: 60-60] no LIJ, um contributo 

desejável é na mediação relativa à família. Coloca-se a possibilidade de serem os próprios 

jovens mudarem a família, visto que «(...) é para lá que eles vão regressar» [Educ. B 

Inst. D; Posição: 60-60].  

Há jovens que mesmo depois da cessação imposta no LIJ, não voltam para a casa familiar, 

porque «o ambiente é de tal maneira [inadequados] que não podem visitar os pais» [Vol. 

# 1 Inst. D; Posição: 28-28], e há outras situações em que os jovens saem mais cedo do 

Lar «(...) porque foram trabalhadas as famílias e há condições para a integração» [Psic. 

Inst. C; Posição: 40-40]. 

 

4.3. Bem-Estar  

4.3.1. Individualidade e Autonomia 

No subcódigo “Bem-estar: Individualidade e Autonomia” obtivemos 325 segmentos 

extraídos. Iremos descrever as narrativas mais importantes sobre a individualidade da 

criança e sua importância para o cuidador, como também é realizado o processo de 

autonomia nos Lares visitados. 

A animadora social mencionou ao nível da individualidade «(…) há ainda um grande 

caminho a percorrer, mas está-se a avançar (…)» [Anim. Soc. Inst. D; Posição 40-40], 

mediante o conhecimento de outros modelos residenciais. 



 
 

129 
 

Para que haja uma individualidade marcada nas crianças/jovens, estas são entendidas 

como pessoas de pleno direito, cidadãs, sendo dito que: «(…) estamos a melhorar num 

acompanhamento mais individualizado» [Educ. B Inst. D; Posição: 54-54]. Há uma 

tentativa de proporcionar personalização, pois há diferentes «(...) espaços para os gostos 

de cada um» [Psic. A Inst. D; Posição: 55-55], sendo que os quartos «(...) têm um ar mais 

familiar do que antes tinham» [Psic. A Inst. D; Posição: 53-53]. 

 

Tabela 10: Extratos do subcódigo "Individualidade e Autonomia" 

 

No LIJ D durante a remodelação tiveram em consideração esta questão (tabela 10) «(...) 

nas obras que fizemos, [contámos] com que os quartos já tivessem oportunidade de 

proporcionar aspetos que lhes permitam [aos jovens] sentir aquele espaço como deles» 

[Psic. B Inst. D; Posição: 36-36]. Neste sentido, houve a preocupação no número de 

crianças por quarto que embora «(…) não temos quartos individuais (...)» [Assist. Soc. 

Inst. C; Posição: 52-52], o número de crianças «(...) é de três em cada quarto» [Educ. 

Soc. Inst. C; Posição: 15-15] (tabela 10). 

Essa diminuição de crianças por quarto, ocorreu por exigência do Plano DOM, «(...) 

precisamente para darmos um apoio mais personalizado, (...)» [Educ. Soc. Inst. C; 

Posição: 48-48] e os próprios quartos «(…) têm um ar mais familiar do que antes tinham» 

[Psic. A Inst. D; Posição: 53-53]. No LIJ E, as jovens «(...) podem personalizar [o seu 

espaço individual] como entenderem» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 49-49]. No LIJ D, 

«há os [meninos residentes] que até gostam de ler banda desenhada e de estar ali no seu 

cantinho a ler» [Psic. A Inst. D; Posição: 54-54]. É tudo «(...) em q.b., como é assim em 

nossas casas» [Psic. A Inst. D; Posição: 55-55].  

Mas «(...) a individualidade vai muito para além de ter um quarto» [Diretor do LIJ D 

Posição: 58-58] pelo que deviam ser criadas oportunidades para que as crianças/jovens  

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Individualidade e 

Autonomia 

«(...) nas obras que fizemos, [contámos] com que os quartos já 
tivessem oportunidade de proporcionar aspetos que lhes permitam 

[aos jovens] sentir aquele espaço como deles» [Psic. B Inst. D; 

Posição: 36-36]  

«Nós não sentimos que funcione mal com três por quarto, que têm 

mais espaço do que os que tens por casa [familiar], que equivale a 

três quartos do que temos em casa.» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 61-

61] 
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«(...) tivessem dinâmicas cada vez mais parecidos com uma casa familiar» [pela 

Psicóloga A, do LIJ D, Posição: 56-56]. Todavia, acrescenta que «(...) não dá para 

fazermos o que fazemos numa casa [familiar] com quatro [pessoas], numa casa [LIJ] com 

quarenta [pessoas]» [Psic. A Inst. D; Posição: 57-57], para além de que «cada um tem o 

seu espaço, mas isto tem que ser vivido por todos» [Diretor do Lar D Posição: 59-59] e 

«(...) muitas vezes tem que ser feito em conjunto» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 40-40]. 

Por essa circunstância desfavorável, há uma procura de «(...) criar vários sítios, onde 

possam sentir-se mais à vontade, de acordo com as especificidades de cada um» [Psic. A 

Inst. D; Posição: 54-54]. É importante «(…) criar outros espaços para elas. Acho que faz 

falta. Acho que isso devia de ser trabalhado» [Educ. C Inst. E; Posição: 32-32]. 

Conceberam-se locais próprios, para brincar, ler ou ver televisão, e «(…) há determinados 

lugares que são e devem ser invioláveis: o lugar deles» [Diretor do Lar D; Posição: 59-

59]. Assim sendo, pensando os profissionais pretendem especificar o que seja necessário 

para cada residente, para que sinta que o espaço como seu. Há uma tentativa de «(...) 

personalizar os espaços delas, as salas de estar, as salas de estudo, os corredores, os 

quartos» [Diretora do Lar E; Posição: 41-41] . 

No LIJ C, há uma tentativa de «(...) dar mais esse apoio individualizado, não digo apenas 

a nível académico, afetivo, mas já pessoal» [Educ. Soc. Inst. E; Posição: 48-48]. No LIJ 

D, as crianças têm uma variedade de atividades lúdicas, externas ao Lar. Encontram-se 

programadas ações como o futebol, a catequese, o andebol e o basquetebol, entre outros 

modos de organização de atividades culturais (tabela 11). 

Tabela 11: Extratos do subcódigo "Individualidade e Autonomia" 

 

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Individualidade e 

Autonomia 

«(...) as atividades de desenvolvimento psicossocial, a 

nível…[pausa curta] dentro da instituição temos o hip-hop, temos 

teatro, temos o clube de música, temos catequese, temos grupo de 

culinária, para eles aprenderem a cozinhar.» [Dir. Téc. Inst. D; 

Posição: 15-15] 

«Apoiá-lo para ler, que [porque] ele tem bastantes dificuldades. A 
escrever o minimamente correto e, depois, um bocadinho de 

Matemática.» [Vol. # 3 Inst. D; Posição: 12-12] 

«(...) há rotinas, há regras, há uma estrutura já criada para um 

grupo grande que, às vezes, por mais que se tente, há determinadas 

coisas que não podemos pensar no individual.» [Educ. Ref. B Inst. 

E; Posição: 32-32] 
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Mas uma participante referiu que «(...) a prioridade de um Lar de Infância e Juventude 

não é individualidade de cada criança» [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 53-53]. E as 

dificuldades existem, por exemplo, nas atividades lúdicas, na medida em que «(...) não 

podemos pagar a uma [criança] natação e a outros [meninos] taekwondo» [Psic. Inst. C; 

Posição: 38-38]. Porém é mencionado, por uma voluntária #2 do LIJ C, que existe um 

cuidado especial com crianças que têm «(...) necessidades educativas especiais, e para 

isso, têm uma terapia que é necessária» [Vol. #2 Inst. C; Posição: 21-21]. 

Para a Animadora Socioeducativa, do LIJ D, a individualidade também passa pela forma 

«(...) informal de trabalhar com eles [com os meninos] e de proximidade [o que] permite 

essa individualidade» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 40-40]. Para o diretor do mesmo LIJ, 

este afirmou que «somos um porque somos todos, mas em que cada um é único» [Dir. 

Téc. Inst. D; Posição: 13-13].  

Os técnicos criam o PSEI conforme as necessidades individuais da criança, por exemplo, 

«(...) um miúdo que não sabe ler, ou sabe ler muito mal. Vamos definir no Plano 

Socioeducativo (...)» [Diretor do Lar D; Posição: 16-16]. Para esta entrevistada, esta 

organização de temáticas convém que tenha poucos objetivos, porque, «(...) há tanta 

gente que coloca tanta coisa [programada] e depois não faz nada» [Posição: 16-16]. 

O LIJ C e o LIJ D conta com o a participação de um grupo de voluntários que ajudam as 

crianças com o que se denominam de “explicações“. A voluntária #3, do LIJ D, explicou 

o seu trabalho dentro do Lar (tabela 11). A individualidade também existe na atenção que 

o Educador dá à criança, como foi referido pela voluntária, «a Educadora pode estar a 

falar comigo e chega um miúdo e quer falar com ela. Ela pede “com licença” e atende o 

miúdo.» [Vol. # 1 Inst. D; Posição: 21-21]. Para a mesma voluntária, os educadores «(...) 

distinguem, com muita facilidade, como é [modo de ser de] um e como é outro miúdo» 

[Posição: 23-23]. 

Uma entrevistada colocou de uma outra forma a temática relativa à individualidade, não 

concordando que haja “individualidade” nos seguintes termos «(...) eles [os jovens] 

partilham o quarto e partilham os espaços de lazer e de tempos livres» [Assist. Soc. Inst. 

C; Posição: 52-52]. 

Declarou que «há miúdos que funcionam muito bem em grupo» [Assist. Soc. Inst. C; 

Posição: 53-53]. Nesse sentido terão aquirido, por exemplo, a promoção da “autoestima“. 
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Acerca do viver em grupo, «(...) eles [meninos residentes] compartilham tudo. É tudo 

partilhado e os espaços [são partilhados]» [Educ. A Inst. D; Posição: 31-31]. E 

infelizmente «(...) não vamos conseguir suprimir as necessidades de cada uma, sendo um 

grupo tão grande» [Educ. Ref. B Inst. E; Posição: 33-33]. 

Tudo é “de todos” e também “para todos”. “Todos” têm o mesmo horário para dormir, 

comer, estudar, a mesma rotina concebida para a coletividade (tabela 11). A Educadora 

A, do LIJ D, colocou a noção de intimidade em causa, pensando que «(...) não há aqueles 

momentos que as crianças/jovens têm, quando moram numa casa [familiar]» [Posição: 

29-29], porque «(...) eles compartilham tudo. É tudo partilhado (...)» [Posição: 31-31]. 

No entanto, mencionou que numa casa familiar também existe a partilha de espaços, como 

também foi referido pelo Diretor do mesmo LIJ: «em minha casa, tenho quarto para cada 

um dos meus filhos e a casa de banho é para os dois» [Posição: 56-56]. 

Para a Psicóloga B, do LIJ D, é «(...) muito difícil muitas das vezes permitir esta 

privacidade ou esta individualização» [Psic. B Inst. D; Posição: 36-36]. A Psicóloga do 

LIJ C disse que o ser acolhido não permite ao jovem que «(...) tenha coisas muito 

pequeninas, como ter o seu quarto, ter a sua roupa» [Psic. Inst. C; Posição: 34-34]. Foi 

explicado que naquele Lar existia partilha de roupa entre as crianças. Mencionou também 

que o facto de terem de cumprir horários, estipuladas horas de comer e dormir, reflete 

uma questão de organização, esquecendo-se que «(...) por vezes, não é assim porque nem 

todos têm a mesma necessidade» [Psic. Inst. C; Posição: 35-35]. 

Na saída do jovem adulto do Lar existe também essa preocupação com a individualidade. 

No Lar D, fazem a despedida do jovem «(...) com o jantar também, com a festinha» [Psic. 

B Inst. D; Posição: 43-43], «compramos uma lembrancinha para ele» [Educ. B Inst. D; 

Posição: 58-58]. Certos educadores têm a intenção de irem guardando lembranças dos 

anos de acolhimento, de cada uma das crianças (tabela 12). 

Tabela 12: Extratos do subcódigo "Individualidade e Autonomia" 

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Individualidade e 

Autonomia 

«Nós procuramos criar uma capa, que é tipo as historias de vida 

de cada um, onde é [são] anexada por exemplo fotografias, 

diplomas, tudo aquilo que por exemplo nas nossas casas 

[familiares] vamos colecionando na nossa vida.» [Psic. B Inst. D; 

Posição: 40-40] 
«(...) fazê-las entender isso - “vocês têm um objetivo, qual é o vosso 

objetivo? Seja qual for, tu tens que lutar por ele. Tens que trabalhar 

para conseguir isso!”» [Educ. D Inst. E; Posição: 18-18] 
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No Lar E, a despedida é realizada na tentativa de «(...) que as jovens escrevam, num 

cartão, uma mensagem, para fazer uma recordação simbólica» [Educ. Ref. A Inst. E; 

Posição: 51-51]. Para a diretora do Lar E, é significativa a partilha de sentido de “ter“ de 

viverem em conjunto: «(...) fazer entender como foi importante ela cá estar e que, para 

nós, também foram bons os momentos que passamos com ela.» [Posição: 50-50]. 

A autonomia surge como orientação dado que perguntamos pela cessação do 

atendimento. Procurou-se saber como esta era realizada. A autonomia do jovem, nos dias 

atuais, uma orientação dada aos educadores, porque «(…) se me perguntares: “muitas 

crianças/jovens regressam à família nuclear?” Antes dos 18 não. Não há muitos que 

regressem» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 63-63]. 

Quando os jovens fazem 18 anos podem renovar a medida decretada (tempo de 

acolhimento) pelo TFM até aos vinte e um anos. Com a mudança da LPCJ passou essa 

medida a ser alargada até aos 25 anos, quando o jovem quer prolongar os seus estudos, 

como se verificou no LIJ E, «(…) quando a medida é renovada e ela quer ficar, quer 

continuar os estudos, (...)» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 49-49].  

 No Lar D, estava adaptado e implementado o programa Umbrella «(…) como elemento 

nórdico ou condutor (...)» [Diretor do Lar D; Posição: 65-65], programa especialmente 

direcionado para processos de autonomização. O programa foi implementado, «(...) em 

outubro de ano passado [2013], foi financiado pela fundação Calouste Gulbenkian (...)» 

[Diretor do Lar D; Posição: 63-63]. Explicitou-se que a autonomização se tornou uma 

diretriz educativa, quando «começamos a perceber que estes miúdos vão depender cada 

vez mais deles próprios» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 34-34]. 

A finalização dos estudos é portanto primordial, em todos os Lares visitados, sendo 

referido por uma inquirida o seguinte: «(...) custa-nos imenso o sair [do LIJ] com os 

estudos por completar. [Certos jovens] não completaram os estudos» [Educadora D do 

Lar E; Posição: 72-72].  

No Lar D, os jovens optam mais por realizarem cursos profissionais. A concretização 

destas questões escolares/profissionais começam cerca de um ano antes da cessação do 
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atendimento. No Lar E, as jovens não têm autoconfiança suficiente e é necessário 

explorarem a ideia de intenção na vida (tabela 12). 

É preciso «(...) criar objetivos, que [porque] nós estamos a cuidar da vida deles, (...)» 

[Assist. Soc. Inst. C; Posição: 40-40]. No Lar E, criam-se alvos o que é exposto: «(...) 

metas muito bem definidas e, muitas vezes, passa por ser a curto prazo, não a longo 

prazo» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 23-23]. É valorizado um sentido de rumo na vida 

e «(...) apostar neles próprios [nos educandos] e construir o caminho deles e é muito por 

aí que tentamos apostar» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 34-34]. É referido pela Educadora 

de Referência A, do Lar E, que «elas [as jovens] julgam que não é viável [o que lhes 

peço] e não é possível definir as expectativas mais um bocadinho» [Posição: 2-2]. 

É importante, que os jovens saiam dos Lares com certas competências adquiridas. Para 

além das competências individuais, existem as competências «(...) sociais e culturais» 

[Dir. Téc. Inst. D; Posição: 63-63]. As competências individuais passam por,  «(...) essas 

coisinhas que, em casa [familiar] se faz de forma natural, que aqui [no LIJ] é bem mais 

difícil … [pausa curta]» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 68-68]. Como competências 

individuais, a Animadora Socioeducativa referiu várias tarefas como as seguintes: «(...) 

saber cozinhar, tratar a roupa deles [dos rapazes], ir ao banco, ir ao supermercado, 

coisas simples que eles depois vão precisar» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 34-34]. 

No LIJ D, existe um apartamento para essa finalidade designado de pré-autonomia: «(…) 

para onde vão aqueles jovens que já não perfiguram no enquadramento aqui, na 

instituição» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 64-64].  E também «(…) existe para aqueles 

miúdos que não têm rede familiar, onde eles aprendem a cozinhar…» [Dir. Téc. Inst. D; 

Posição: 64-64]. No LIJ E e no LIJ C, este apartamento não existia na época em que foram 

realizadas as entrevistas, não obstante, no caso do LIJ E, ter sido justificado que as jovens 

«(...) têm de ter um comportamento já maduro na idade delas, têm de ter objetivos, (…)» 

[Anim. Soc. Inst. E; Posição: 46-46]. Para além da questão da maturidade, não tinham à 

data um número suficiente de jovens para ocuparem o apartamento de forma a este 

funcionar, «(…) há um grupo de cinco meninas que podem ir para o apartamento, é 

preciso ter um grupo suficiente» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 47-47].  
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Mas também foi mencionado pela Educadora de Referência A, desse mesmo Lar, que a 

autonomia deveria ser trabalhada anteriormente, «(...) que não passasse só quando 

chegasse o momento [viver] do Apartamento de Pré-Autonomia» [Posição: 47-47]. 

Os jovens adultos que se pensa terem maturidade, no espaço especificado, aprendem 

certas competências de ordem doméstica como cozinhar, entre outras tarefas 

especificadas: «(...) já sabem o que é lavar roupa, já sabem o que é passar a ferro, já 

sabem o que é fazer estas tarefas domésticas» [Diretor do Lar D; Posição: 66-66]. Assim 

«(…) estamos a educá-los [aos residentes] para que sejam adultos responsáveis» [Psic. 

A Inst. D; Posição: 28-28] dentro e fora da intituição. Para tal, há tarefas fora da residência 

em que os cuidadores levam os jovens consigo, em aprendizagem estipulada (como ir às 

compras), de forma a aprenderem a gerir e tratar de assuntos da vida diária, como por 

exemplo, o cuidado no gasto (excessivo) de dinheiro, ou até o ato mais comum de ir tratar 

de assuntos por multibanco.  

Foi exposto que a afetividade seja apreciada neste plano de autonomização, «(…) o nosso 

Projeto Educativo fala da questão de educar com afetividade para a autonomia» [Psic. 

A Inst. D; Posição: 29-29]. Não existe um timing certo para trabalhar a autonomia. Por 

conseguinte, no LIJ C, o processo de autonomização começa «(...) considerando as 

necessidades de cada criança e de cada uma das famílias (...)» [Psic. Inst. C; Posição: 

42-42], sendo que ocorrem situações de cessação do atendimento precocemente, como 

desejado: «há miúdos que saem antes dos 18 anos porque foram trabalhadas as famílias 

e há condições para a integração» [Psic. Inst. C; Posição: 40-40]. 

Antes de saírem do Lar, é dito haver ainda um cuidado em procurar para o/a jovem um 

local para morar, incluindo hipóteses de poder ser com algum familiar que o/a possa 

acolher. Coloca-se a interrogação «para onde é que eles vão, se vão para os pais, tios, 

padrinhos - qual é a retaguarda? Quais são as condições?» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 

42-42].  

Os jovens, muitas vezes, chegam a desconhecer as realidades sociais e culturais. Por esse 

motivo «(...) tenta-se sempre preparar a jovem quando ela vai sair (...)» [Anim. Soc. Inst. 

E; Posição: 48-48], sendo incentivada a procurar uma saída profissional ou emprego no 

mercado de trabalho «(…) de forma a não irem de volta para casa [familiar], sem algo 

consistente» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 42-42]. 
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Todavia há jovens que preferem seguir outro caminho, sem ficarem «(…) à espera para 

fazer 18 anos, para irem embora, por mais que nós disséssemos que não era altura - “não 

vai ser bom” - não houve nada a fazer (...)» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 43-43]. No Lar 

E, havia «(...) outras [jovens] que não querem [permanecer no Lar]. É desejada sorte, 

acho que mais não lhe podem fazer, não podem levá-las ao colo sempre» [Anim. Soc. 

Inst. E; Posição: 49-49]. Em algumas situações, entram em rutura com o Lar, ou chegam 

mesmo a fugir. 

Quando a saída é realizada de forma estipulada por norma acontece o seguinte:  «(...) nós 

tentarmos telefonar, fazemos aquele follow-up para saber como eles [os jovens] estão» 

[Psic. A Inst. D; Posição: 47-47]. Trata-se de inquirir, se o jovem adulto está em condições 

pessoais e socias de ser autonómo. Noutros termos «(...) para ver se ‘tá tudo bem, se a 

adaptação à família é feita, tentamos fazer isso» [Educ. B Inst. D; Posição: 59-59].  

Outros jovens ainda procuram o Lar para resolverem os seus problemas. No LIJ E também 

há «(...) esse acompanhamento de pós saída» [Educ. Ref. B Inst. E; Posição: 36-36]. 

4.3.2. Acolhimento e Adaptação 

No subcódigo “Bem-estar: Acolhimento e Adaptação” concebemos 269 segmentos. 

Descrevemos, os extratos de texto relativos ao processo de acolhimento da criança e a sua 

adaptação ao Lar. 

Os tribunais, a CPCJ e o IPSS, são as primeiras entidades informadas sobre as situações 

de crianças em risco/perigo (tabela 13). 

 

Tabela 13: Extratos do subcódigo "Acolhimento e Adaptação" 

Como referimos anteriormente, os motivos para a retirada da criança do seu meio familiar, 

podem ser vários: alcoolismo, violência doméstica, pobreza ou mesmo absentismo 

escolar.  

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Acolhimento e 

Adaptação 

«(...) quando ela [a criança] nos chega ao colégio é porque, à partida, 

o tribunal [de família] ou a Comissão já definiu que deve ser 

institucionalizada por tempo prolongado ou de curta duração.» [Psic. 

Inst. C; Posição: 10-10] 

«No caso de nós sabermos que vai chegar um menino com algumas 

dificuldades, um menino com uma deficiência, nós sabemos à partida 

que vai precisar de mais alguma orientação e mais apoio.» [Assist. 

Soc. Inst. C; Posição: 45-45] 
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Quando o TFM estipula a medida, o LIJ recebe a informação sobre a criança que chega 

através da CPCJ ou do IPSS, e «(…) mediante as nossas condições, de vagas e na altura 

em que estivermos» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 10-10], aceita-se o pedido de 

acolhimento. O mesmo ocorre quando a criança foi diagnosticada com um défice ou 

deficiência. O Lar é avisado das suas necessidades (tabela 13). 

Quando a Animadora Socioeducativa do LIJ D comentou a “altura”, significa “a época 

do ano”, como o explicitou: «(...) por escolha nossa e preferencial, os acolhimentos 

seriam na altura do verão que estamos num momento mais descontraído» [Anim. Soc. 

Inst. D; Posição: 12-12]. Segundo afirmou, quando os acolhimentos ocorrem no meio do 

ano torna-se mais complicado de realizar as transferências escolares. Existe também a 

possibilidade de o jovem ser retirado da sua área de residência, «(...) porque saindo daqui 

[do LIJ] vai se encontrar com antigos colegas (...)» [Educ. Soc. Inst. C; Posição: 4-4], e 

isso pode ser prejudicial. As crianças que chegam aos Lares são «(...) provenientes dos 

mais variados problemas sociais e da sociedade (...)» [Dir. Téc. Inst D; Posição 33-33].  

Quando existe um acolhimento de emergência, o Lar é avisado «(...) daqui 5/10 minutos 

dizem: “levamos aí uma criança”» [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 10-10]. Uma Educadora 

de Referência, do LIJ E contou uma situação em que as crianças vinham «(....) com a 

roupa do corpo - ela e a irmã - E o olhar delas…[Pausa curta] Vieram com a comissão 

[CPCJ]» (...) «caíram assim de para-quedas» [Educ. Ref. A; Posição: 21-21]. Neste tipo 

de acolhimento, a polícia pode trazer a criança ao Lar, «(...) muitas das vezes as situações 

que nos chegam são muito repentinas» [Educ. Ref. B Inst. E; Posição: 9-9]. 

A Assistente Social do LIJ C mencionou que é relevante que a criança saiba o verdadeiro 

motivo para o seu acolhimento. Justificou essa exigência com «(...) a tendência de eles 

[os jovens] criarem outro motivo que eles querem acreditar» [ Posição: 34-34]. No Lar 

D, o Diretor referiu que  «(...) quando alguém vem para cá, já é explicado porque é que 

tem que vir para cá» [Posição: 20-20]. É referido, que seja qual for o motivo para o 

acolhimento, os técnicos não podem culpar nem a criança, nem a família, porque naquele 

momento, isso não é o mais importante.  

No LIJ D, existe um manual de acolhimento, porque quando existe um bom acolhimento 

«(...) é meio caminho andado para o sucesso (...)» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 16-16]. No 

LIJ E, esse documento não existia no momento de realização das entrevistas, «(...) porque 



 
 

138 
 

as jovens são todas diferentes e a nossa primeira preocupação é fazer com que [cada] 

uma delas se sinta acolhida» [Dir. Téc. Inst. E; Posição: 8-8] (tabela 14). 

 

Tabela 14: Extratos do subcódigo "Acolhimento e Adaptação” 

 

Num primeiro momento, no LIJ D realiza-se «uma pré-entrevista com o jovem e com a 

família e com o Técnico da CPCJ ou da Segurança Social, (...)» [Psic. A Inst. D; Posição: 

9-9]. Nessa pré-entrevista, os cuidadores procuram saber qual é «(…) o jantar favorito da 

criança, e assim proporcionamos algo simbólico à adaptação» [Psic. B Inst. D; Posição: 

11-11]. Este aspecto é verificado em todos os Lares visitados. A Psicóloga B, deste Lar, 

informou sobre a importância da família nesta pré-entrevista.  

Depois de o processo ser encaminhado para este LIJ (D) é «(...) com o gestor externo, 

essa reunião de leitura e análise. Define-se quem vai ser o gestor de caso» [Dir. Téc. 

Inst. D; Posição: 13-13]. É fornecido ao jovem «um panfleto, uma brochura que fizemos 

para explicarmos, ao jovem, as regras, os direitos, os deveres, as dinâmicas e as rotinas 

(...)» [Psic. A Inst. D; Posição: 11-11]. É explicado ao jovem que «(...) tudo lhe é 

permitido, desde que não falte ao respeito aos adultos, não minta e não roube» [Psic. B 

Inst. D; Posição: 23-23]. É importante também ver «(...) a disponibilidade da mesma [da 

criança/jovem] em se integrar na instituição» [Psic. B Inst. D; Posição: 11-11].  

No LIJ C, há um primeiro contacto do IPSS ou da CPCJ com o diretor do Lar, sobre um 

possível acolhimento, e «(…) um Assistente Social, ou Psicólogo, está [presente] nesse 

primeiro momento» [Psic. Inst. C; Posição: 13-13]. 

No LIJ D, após dois meses de instituicionalização, é realizada uma nova avaliação 

psicológica pelas psicólogas do LIJ. Nesta avaliação foca-se no «(...) contexto familiar, 

contexto escolar, contexto clínico e contexto de integração profissional (...)» [Dir. Téc. 

Inst. D; Posição: 16-16].  

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Acolhimento e 

Adaptação 

«Segundo a maneira de ver o acolhimento numa instituição deste 
género, procuramos responder sempre que possível às expectativas 

das jovens, no sentido de compreender, o que elas pensam, quais são 

as expectativas do período que vão aqui passar.» [Dir. Téc. Inst. E; 

Posição: 9-9] 
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Em todos os Lares é elaborado o PSEI, como foi referido pela Educadora Social do Lar 

C. As crianças/jovens são avaliadas psicológica e fisicamente. O técnico da CPCJ ou do 

IPSS, faz visitas ao LIJ, para saber sobre a realização do PSEI da criança. 

No primeiro dia de acolhimento (no LIJ E) é necessário saber «acolhê-las e acarinhá-las, 

para que elas se sintam em casa» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 10-10]. A diretora do 

mesmo LIJ, mencionou que «(...) as jovens são todas diferentes e a nossa primeira 

preocupação é fazer com que [cada] uma delas se sinta acolhida» [Dir. Téc. Inst. E; 

Posição: 8-8]. É importante para esta entrevistada «(...) fazê-las entender que isto é uma 

instituição e é a casa delas» (...) «Elas têm duas casas e têm duas famílias se o quiserem» 

[Posição: 18-18]. Verificam «(...) o perfil dela [da jovem], onde ela se poderá encaixar. 

Nomeadamente nos quartos» [Educ. Ref. B Inst. E; Posição: 8-8]. A Educadora Social do 

LIJ C mencionou que «(...) o primeiro dia é muito estranho, pois, para quem chega,  

encontra uma casa enorme, muita gente (...)» [Posição: 13-13]. 

É mencionado pelo diretor do LIJ D: «Procuramos dizer-lhe assim - “olha estamos aqui 

para te ajudar”» [Posição: 13-13]. O referido diretor salientou que procuram realizar um 

«(...) processo de acolhimento menos “ruturante” possível e o mais afetuoso possível» 

[Posição: 14-14]. Também é explicado que «(...) nesse [primeiro] dia procuramos dizer 

à criança o que se faz cá em casa [Lar], os direitos, os deveres» [Posição: 13-13].  

O afeto está presente, como foi referido pela diretora do LIJ E: «(...) um abraço vai-lhe 

fazer bem, outra entra [de modo tal] em que temos que lhe dar espaço» [Posição: 41-41]. 

O mesmo foi referido pela Educadora D do mesmo LIJ, que quando está presente no 

acolhimento, está pronta a «(...) dar um abraço quando há necessidade. Pronta a dar-lhe 

qualquer coisa, um mimo…[pausa curta] o quer que seja.» [Posição: 34-34]. Não insistem 

com a jovem em comer naquele primeiro dia, porque «(...) vêm mais chorosas, não têm 

aquela vontade» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 15-15]. 

No primeiro momento é importante «(...) preparamos a entrada dele [do menino], [para] 

que seja mais fácil» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 11-11]. No LIJ E, é necessário «(...) 

ajudá-la a ambientar-se, a conhecer a rotina da casa [do Lar]» [Amin. Soc. Posição: 10-

10]. Em todos os LIJ’s existe um cuidado de preparar o quarto, para onde a criança vai 

dormir, colocando o seu nome, ou mesmo uma faixa dizendo “Bem-vindo“.  
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No LIJ C, durante a primeira semana existe um educador que está mais próximo da 

criança, para esclarecer qualquer dúvida que a criança tenha [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 

15-15]. Também isso ocorre no Lar D, como foi mencionado pelo Diretor, que o educador 

«(...) tem que estar todos os dias com ele, com a criança» [Posição: 16-16], pelos menos 

durante o primeiro mês da criança no Lar. 

No LIJ E foi-nos explicado, que verificam as roupas que a menina traz «(...) para ter uma 

ideia do que ela tem» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 14-14], ajudam-na com os materiais 

de higiene, pois «(....) é importante tratar da higiene pessoal. O quanto - isso é 

importante, - que benefícios isso traz (...)» [Educ. D Inst. E; Posição: 16-16]. Ajudam-na 

fazer a cama. Nesse primeiro encontro são explicadas as normas e as regras do LIJ (tabela 

15). 
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Tabela 15: Extratos do subcódigo "Acolhimento e Adaptação" 

 

Para ultrapassar as circunstâncias de institucionalização, o papel de pares no 

acompanhamento é entendido como benéfico. É considerado pelos profissionais como 

um suporte emocional para aqueles que entram no Lar de Acolhimento.  Em todos os 

Lares (C;D;E), preparam um grupo de crianças já residentes, que acompanham o novo 

residente (tabela 15). 

Para a educadora B (LIJ D), essa primeira ligação com os colegas residentes merece 

consideração, porque «(...) eles [os meninos] sabem receber muito bem e porque - lá está 

- já estiveram do outro lado» [Posição: 14-14]. No LIJ C, existem jovens residentes que 

são delegados e recebem a criança (tabela 16). Este aspecto acabam por «responsabilizar 

os mais velhos, os que estão lá há mais tempo, pelos miúdos que entram (...)» [Psic. Inst. 

C; Posição: 11-11]. 

Quando existem jovens da mesma zona de residência entre os residentes, o processo de 

acolhimento torna-se mais simples, porque «(...) têm um amigo em comum e já é uma 

forma para elas de se sentirem bem» [Educ. Ref. B Inst. E; Posição: 28-28]. Os colegas 

residentes são considerados bons “anfitriões“, sabem as exigências que se colocam em 

conhecer os espaços físicos (tabela 16). 

Os colegas residentes «(...) se o jovem ainda não tiver esse à vontade, o grupo de apoio 

será ali o apoio…» [Psic. B Inst. D; Posição: 32-32]. Eles próprios explicam o 

funcionamento e regras do Lar. No LIJ D, reúnem-se em grupo, para que o novo membro 

do Lar se apresente e se apresentem a ele (tabela 16). 

 

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Acolhimento e 

Adaptação 

«[as crianças residentes] (...) que vão mostrar a casa [Lar], são 

crianças mais ou menos da idade dela» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 

13-13]. 

«(...) eu acho que podemos transmitir a uma criança destas que 
diferenças [que existem em relação ao que é viver numa instituição] 

podemos transmitir - além das regras que normalmente é [são] uma 

novidade para eles, não sabem muito bem como funciona.» [Assist. 

Soc. Inst. C; Posição: 17-17] 
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Tabela 16: Extratos do subcódigo "Acolhimento e Adaptação" 

 

A nível da adaptação, os educadores referiram novamente, que não escondem a realidade 

aos jovens. «Eles sabem perfeitamente porque é que cá estão [no Lar]» [Anim. Soc. Inst. 

D; Posição: 34-34]. Existe uma tentativa de fazer o que é melhor para a criança, «fazemos 

o melhor que conseguimos e temos consciência da realidade tal como ela é» [Anim. Soc. 

Inst. D; Posição: 34-34]. Os educadores ajudam «(...) a ambientar-se, a conhecer a rotina 

da casa [do Lar]» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 10-10]. Mas não deixa de ser «(...) muito 

dura [a adaptação]. É sempre muito complicada» [Educ. D Inst. E; Posição: 63-63]. É 

«viver um dia de cada vez» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 36-36]. Em certas condições, 

existe uma interação com a família, nomeadamente porque alguns jovens podem ir para 

casa aos fins-de-semana e sentem-se bem quando o fazem.  

A Animadora Socioeducativa do LIJ E conhece melhor a condição de se ser 

institucionalizado, porque também já foi residente num Lar, e sabe que é dificil a 

adaptação, «(...) chegar aqui [ao Lar] e tentar mudar-lhes a rotina é complicado» 

[Posição: 28-28].  

Existe uma especial atenção, «(...) porque nem todos se adaptam e as coisas nem sempre 

correm bem» [Educ. B Inst. D; Posição: 16-16]. E o tempo é um fator que os jovens 

ponderam de forma irrealista «(...) seis meses é muito tempo» [Educ. Ref. A Inst. E; 

Posição: 36-36]. Alguns jovens no LIJ C, já estavam insitucionalizados há 9 anos (tabela 

17). 

 

 

 

Tabela 17: Extratos do subcódigo "Acolhimento e Adaptação" 

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Acolhimento e 

Adaptação 

«(...) tentamos à noite que todos os jovens se apresentem, que ele 

se apresente também, para começar a conhecer os nomes, as 

pessoas, as caras.» [Psic. A Inst. D; Posição: 12-12] 

«Onde é o espaço da televisão, o da leitura, dos tempos livres, do 
estudo, onde tomam as refeições, os quartos, dizendo: “neste 

quarto vai estar o colega tal”.» [Educ. Soc. Inst. E; Posição: 14-

14] 

«(...) temos um menino, um colega que é mais velho, que é delegado 

de grupo e que é o colega que vai estar mais próximo e que vai 

explicando - normalmente fica no quarto dele - e que lhe vai 

explicando algumas coisas, que ele não está a perceber e quando 

nós, os adultos, não estamos lá [no LIJ].» [Assist. Soc. Inst. C; 

Posição: 43-43] 
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Existe um sofrimento, por parte da criança em ser acolhida, de «(...) estarem aqui 

fechadas e de não poderem - como lhe disse - de não estarem com quem gostam» [Anim. 

Soc. Inst. E; Posição: 31-31]. Há a dificuldade de  «estar longe da família e, muitos deles, 

não ter contacto nenhum com ela» [Educ. B Inst. D; Posição: 44-44]. A psicóloga B do 

LIJ D mencionou que «eles [os meninos] estão cá, mas a cabeça muitas das vezes está 

noutro sítio» [Posição: 28-28]. Por vezes, existe uma revolta por parte dos jovens, e veem 

o ser acolhido como um castigo (tabela 17).  

Há uma necessecidade de descontruir «(...) esta questão do acolhimento, que isto é uma 

coisa má e que estão numa prisão» [Dir. Téc. Inst. E; Posição: 28-28], porque há jovens 

que já têm uma ideia preconcebida do que é ser institucionalizado. É preciso dar espaço 

«(...) de se revoltarem, de agredirem, de dar pontapés. Precisam para exteriorizar a 

raiva, a frustração que sentem» [Educ. B Inst. D; Posição: 45-45]. 

Outra ideia que as jovens têm, na prespetiva da pessoa inquirida é de que «(...) elas é que 

estão mal. Muitas vezes, isso não é o que acontece a nível familiar» [Dir. Téc. Inst. E; 

Posição: 29-29]. Existe uma culpalização por parte da criança, culpabilizam os cuidadores 

e não entendem que «(...) a instituição é para protegê-la de alguma coisa» [Psic. Inst. C; 

Posição: 26-26].  

Para além de que «(...) chegam com a imagem de que não são capazes de fazer nada, que 

não vale a pena trabalhar com elas» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 3-3]. É preciso que 

a criança entenda, segundo afirmado, que o Lar pode ser um local de oportunidades. É 

também um local de passagem. Conforme vai passando o tempo de acolhimento, «(...) 

eles vão crescendo e vão se aproximando e perceber o “porquê” que [de] estamos aqui 

(...)» [Educ. B Inst. D; Posição: 47-47].  

Segundo, a Educadora D do LIJ E, as jovens precisam de aprender a valorizar a familia, 

os amigos, para que haja um melhor relacionamento, quando saírem do Lar. Devem 

encarar a sua permanência como «(...) uma fase de transição, é uma etapa, para elas se 

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Acolhimento e 

Adaptação 

«Depende muito da situação, depende muito da família, depende 

das condições, depende de muita coisa. Não há um timing definido, 
nem o máximo nem o mínimo.» [Psic. Inst. C; Posição: 42-42] 

«(...) como recebemos muitos adolescentes, o problema é que eles 

faltavam às aulas e acabavam por perceber a instituição como um 

castigo (...)» [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 35-35] 
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concentrarem na parte escolar, (...)» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 34-34]. Para os mais 

novos de idade, é defendido que seja valorizado o seguinte: «(...) o estarem a brincarem 

[a brincar] com alguém, faz com que o processo de integração seja muito mais leve (...)» 

[Psic. A Inst. D; Posição: 44-44]. 

 

4.3.3. Comportamentos de Alerta 

No subcódigo “Comportamentos de Alerta” coligimos 140 segmentos das entrevistas. 

Estes comportamentos de Alerta dizem respeito às condutas que as crianças têm durante 

o seu acolhimento, podendo ser prejudiciais para a sua saúde física e psíquica. 

Uma entrevistada disse que a nível comportamental os educadores têm «(…) que estar 

sempre atentos para as coisas boas e más» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 31-31]. É 

necessário «tentar perceber e arranjar soluções» [Posição: 32-32], mas também, 

justificou que «não estamos bem-dispostos todos os dias». [Posição: 32-32] (tabela 18). 

Tabela 18: Extratos do subcódigo "Comportamentos de Alerta" 

 

Uma educadora do mesmo LIJ afirmou que entende como comportamento de risco todo 

o «(...) comportamento [que] sai da normalidade» [Educ. A Inst. D; Posição: 19-19]. Para 

a Psicóloga do LIJ C «não há um sinal [um comportamento] que seja mais geral para 

todos [os jovens]» [Psic. Inst. C; Posição: 27-27].Uma cuidadora do LIJ E comentou que, 

por vezes, os tipos de condutas passam por ser coisas insignificantes que passam «(...) 

pelos pingos da chuva» [Anim. Soc. Posição: 28-28] porque «são muito fechadas e não 

conseguimos chegar a elas» [Posição: 28-28].  

Para o diretor do LIJ D, este também afirmou que o conhecimento que o educador tem da 

criança de dar relevo e que também depende do perfil/personalidade da criança. O modo 

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Comportamentos 

de Alerta 

«Nunca curamos algumas revoltas, nunca salvamos - entre aspas - 

toda gente, como costumamos a dizer.» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 

34-34] 

«Remeto para as características individuais de cada criança e do 

conhecimento que temos dessa criança ou jovem (...)» [Dir. Téc. Inst. 

D; Posição: 37-37] 
«Nas reuniões, muitas vezes, debatemos: “Olha! Este miúdo até é 

calminho, mas pode não estar a lidar com a situação.”» [Psic. A Inst. 

D; Posição: 36-36] 

«(...) da maneira como ela vinha. Foi para o quarto. Eu sento-me ali 

um bocadinho. Às vezes, elas não falam.» [Educ. C Inst. E; Posição: 

22-22] 
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de “conhecer a criança” é reforçado por uma entrevistada do LIJ E, que deu o exemplo, 

de uma jovem que chegou da escola naquele dia, e bastou observá-la para saber que algo 

não estava bem, por si apreciado com o imediato afastamento (tabela 18). Para o diretor 

do Lar D alertou que, por vezes, não estão atentos a todos os comportamentos dos 

meninos [posição 40-40], mas que alguns dos jovens estão «(...) a vir ter connosco e a 

dizer “tenho este problema, o que faço?”» [Posição: 40-40].  

O mesmo foi mencionado, por uma entrevistada do LIJ E, «elas [as jovens] insistem: 

“Preciso mesmo de falar consigo”. Então aí, elas vêm e a gente escuta» [Educ. D Inst. 

E; Posição: 32-32]. Ou por vezes, são os próprios colegas residentes que alertam para a 

situação. Nas reuniões quinzenais que ocorrem no Lar D, também é debatido este tipo de 

informações (tabela 18). 

De modo semelhante foi referido por uma educadora de referência do mesmo LIJ, que 

«mal elas entram [no LIJ] há qualquer coisa que não está a bater certo» [Educ. Ref. A 

Inst. E; Posição: 32-32]. A Psicóloga B do LIJ D relatou que «nós percebermos que algo 

não está bem com eles ou com a família, ou com quem os rodeia» [Posição: 27-27].  

A forma como a criança se vai conduzindo ao longo do tempo de acolhimento, é pois um 

indicador, como quando se é mais introvertida ou extrovertida, podendo ecessivamente 

alterar essa característica de personalidade (tabela 19). 

Tabela 19: Extratos do subcódigo "Comportamentos de Alerta" 

 

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Comportamentos 

de Alerta 

«(...) vamos vendo se aquele está mais calado, um [outro] que é 

muito extrovertido, se está demasiado extrovertido e que era mais 

calado.» [Psic. A Inst. D; Posição: 32-32] 

«A nível escolar, quando as jovens estão num bom processo 
escolar. Depois há um comportamento que não foi o mais 

adequado. Perceber o “porquê”, [porque é] que isto está a 

acontecer e pronto.» [Educ. D Inst. E; Posição: 52-52] 

«(…) a linguagem não-verbal diz muito, porque nós vamos 

conhecendo estas jovens, vamos percebendo o silêncio prolongado 

durante muito tempo, porque elas são muito efusivas da forma 

como nos cumprimentam por exemplo, quando nós entramos no 

refeitório tão simples quanto isso.» [Dir. Téc. Inst. E; Posição: 25-

25] 
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A Psicóloga  A do LIJ D, aludiu que o Lar não era diferente de uma casa familiar, 

justificando-se que «Os pais conhecem os filhos. Sabem que aquela postura não é 

normal» [Posição: 33-33]. 

A escola surge, como um local importante para os cuidadores (tabela 19), pois através 

dela, eles procuram saber se a criança/jovem está bem «(...) porque é assim a maior parte 

das vezes as asneiras não é? [Algo não se passa] aqui [no Lar]. É fora da escola» [Educ. 

B Inst. D; Posição: 37-37]. Para a Educadora B do LIJ D « é importante a relação de 

proximidade com a Diretora de turma» [Posição: 37-37].  

A educadora C do Lar E, narrou que consegue observar quando acontece algo na escola, 

«Elas saem de uma maneira e vêm doutra» [Posição: 20-20] (...) «(...) chegam mais cedo 

das aulas e tristes, com um olhar escuro mesmo e até nem foram para as aulas de tarde» 

[Posição: 20-20]. Existe também, uma maior fragilidade nas crianças/jovens que têm na 

escola, um curriculo especial, procuram mais a companhia do educador do que os colegas 

residentes.  

Um dos comportamentos citado pela Educadora de referência A, do LIJ E, foi o faltar as 

aulas [Posição 3-3]. O baixo rendimento ou desmotivação escolar, merece consideração, 

por parte dos cuidadores. Os grupos de colegas também é um fator de preocupação para 

a Animadora socioeducativa do Lar E. Para certos cuidadores podem encontrar-se em 

alerta para a linguagem não-verbal (tabela 19). 

Como comdutas mais específicas, o educador referiu o isolamento, a apatia, a ansiedade, 

a desmotivação, os comportamentos agressivos, a falta de apetite, a irritação e o consumo 

de substâncias, entre outros. Quando estes comportamentos surgem, torna-se necessário 

comunicar ao gestor de caso ou educador de referência responsável (tabela 20). 

 

Tabela 20: Extratos do subcódigo "Comportamentos de Alerta" 

Código Subcódigo  Extrato 

Bem-

Estar 

Comportamentos 

de Alerta 

«Às vezes, envolver as figuras de mais referência, o educador de 

maior referência, para ver o que podemos fazer e saber que é uma 
situação complicada, que nós não conseguimos acompanhar na 

melhor maneira.» [Psic. A Inst. D; Posição: 40-40] 

«Há imensas coisas que pode [podem] acontecer, o estar… as 

colegas da noite [devem estar] estarem atentas, se as jovens estão 

num sono sereno, se têm sonhos, se não têm pesadelos, se estão 

com ansiedade.» [Educ. D Inst. E; Posição: 53-53] 
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Quando tentam chamar a atenção, «(…) elas [as jovens] fazem as coisas só para chamar 

a atenção e também temos que estar com o pé atrás» [Educ. C Inst. E; Posição: 18-18]. 

Por insegurança. quando uma jovem naquele Lar observa uma recém chegada, a ter mais 

atenção, por parte do cuidador: «(...) [as jovens] ficam como se o piso estivesse a fugir-

lhe» [Dir. Téc. Inst. E; Posição: 36-36]. 

O próprio olhar de certas jovens é elucidado pela Educadora de Referência B do LIJ E, 

como «(…) um alerta para achar que há qualquer coisa, que não está bem e tentar 

entender o que se está a passar» [Posição: 21-21]. Certas cuidadoras, do turno da noite, 

estão atentas às manifestações referidas de ansiedade e de pesadelos, que estes educadores 

observam, mas que não se manifestam durante o dia (tabela 20). 

A própria desobediência é relatada como um comportamento a ter em atenção, ou a «(…) 

falta de respeito para com outro colega ou para um adulto (...)» [Educ. A Inst. D; 

Posição: 19-19]. 

É relatado pela psicóloga do Lar C, que há «crianças com perturbações emocionais muito 

grandes» [Posição 21-21]. O mesmo foi afirmado pela sua colega, a Assistente Social 

(tabela 20). Relatou, também, que estes jovens são os «(…) mais isolados e não 

conseguem interagir muito bem no grupo.» [Posição: 30-30]. Como o LIJ C, é misto, a 

Assistente Social deu o exemplo de que «(...) no caso das meninas, chegam a determinada 

idade e quando as encontramos a chorar, em sofrimento» [Posição: 31-31], é para o 

cuidador um sinal de que algo ocorreu. 

Como abuso de substancias, os cuidadores realçaram o uso de tabaco [Assist. Soc. Inst. 

C] podendo conduzir a outros tipos de «(...) consumos, consumos de drogas e outras 

substâncias mais prejudiciais» [Posição: 31-31].  No LIJ E, os cuidadores tentam reduzir 

esse consumo quando as jovens são acolhidas, na medida em que se pensa que «(...) elas 

vieram para cá  [para o Lar] para mudar o comportamento e não mantê-lo» [Dir. Téc. 

Inst. E; Posição: 31-31]. 

A Animadora Socioeducativa do LIJ E alertou para o facto de que algumas jovens com 

um tipo de comportamento mais agressivo não deveriam estar neste tipo de lar, mas sim, 

em lar de correção [posição 43-43]. Para a Diretora do mesmo LIJ, esta caracteriza as 

«São miúdos preocupantes, miúdos que se atacam a eles próprios, 

fazem cortes [automutilação] ou dizem constantemente que vão 

morrer.» [Assist. Soc. Inst. C; Posição: 30-30] 
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jovens como «(...) instáveis, têm pouca estabilidade» emocional [Posição: 35-35]. Como 

mencionado no LIJ C, «(...) quando estão com os colegas, criam um conflito logo» 

[Assist. Soc. Inst. C; Posição: 29-29]. Para a Animadora Social do LIJ E, há jovens com 

conduta agressiva que destabilizam outras novas residentes no Lar [Posição: 34-34]. 

 

4.4. Lar: Funcionamento 

Neste código “Lar”, o subcódigo “Funcionamento” tem 74 segmentos obtidos. Neste 

subcódigo explicaremos como funcionam os três diferentes LIJ’s (D, E e C).  

Na instituição D, relataram-nos que os técnicos partilhavam as funções de educadores 

«(...) partilhamos todos essa função (...)» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 2-2]. A forma de 

trabalho era «(...) em equipa, não há quem  mande sozinho.» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 

18-18]. Assim alguns técnicos têm múltiplas funções, e por isso «(...) não conseguimos 

fazer um grande trabalho de gabinete (...)» [Psic. A Inst. D; Posição: 39-39]. Nas 

instituições C e E também trabalham em equipa e as decisões são todas tomadas em 

conjunto. 

Tabela 21: Extratos do subcódigo "Funcionamento" 

 

Na instituição D, foi-nos informado serem de diferentes tipos as equipas existentes «(...) 

temos a equipa de apoio, a técnica, temos equipa educativa, gestores de caso, gestores 

de autonomização, temos colabores em várias destas equipas.» [Dir. Téc. Inst. D; 

Posição: 2-2]. Como “gestão de qualidade”, é importante que nas reuniões, os técnicos 

decidam o que é prioritário para o LIJ e também em relação à criança/jovem (tabela 21). 

Código  Subcódigo  Extrato 

Lar Funcionamento  «Nós [os técnicos], [falamos] o que fazemos, definimos algo que 

entendemos que é mensurável, que é realizável, mas que com o tempo 

avaliamos e percebemos se está a dar frutos, se está ajustado se está 

a decorrer conforme o preconizado ou não.» [Dir. Téc. Inst. D; 

Posição: 16-16] 

«Tudo que diga respeito a histórias das crianças/jovens não sabem, 

nem podem. Isso é sigiloso. Seria desastroso, do ponto de vista 
pedagógico fazê-lo.» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 49-49] 

«(...) [pela] vida dele [do jovem], dos contactos com o tribunal, com 

a CPCJ, [que trata] dos contactos com a família, a de marcação de 

visitas, ou de acompanhamento, de como correu os fins-de-semana 

ou férias.» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 15-15] 
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Quando um processo dá entrada, na instituição D, o técnico que fica responsável pela 

criança/jovem, intitula-se “gestor de caso”. Na instituição E são referidos como 

“educadores de referência” «(…) sendo [a] pessoa de referência, para a jovem que entra.» 

[Educ. Ref. B Inst. E; Posição: 11-11]. Como gestores de casos e/ou educadores de 

referência, ficam responsáveis pela educação da criança (tabela 21). 

Na escola, os profissionais ficam como representantes familiares, nas funções de 

“encarregados de Educação”. Recebem todas as informações em relação à criança/jovem, 

mas as decisões de cada processo são tomadas em equipa (com os restantes técnicos do 

Lar).  

Na instituição D, os processos das crianças/jovens são lidos «(…) na reunião de gestores 

de caso, que é um bocadinho mais restrita (...)» [Psic. A Inst. D; Posição: 13-13]. E as 

informações mais importantes são transmitidas apenas à equipa educativa, sendo o 

restante processo confindencial (tabela 21). Os restantes funcionários, «(...) sabem tudo 

aquilo que consideramos que é aquilo que é essencial para o bom acompanhamento dessa 

criança/jovem.» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 49-49].  

No LIJ E, foi referido que as assistentes sociais são também as educadoras. Devido ao 

elevado rácio de criança/educador, os processos são divididos pelas duas educadoras de 

referência. 

Todavia, uma interveniente referiu que «Na educação, só somos mulheres.» [ Anim. Soc. 

Inst. E; Posição: 43-43], entendido como uma desvantagem. Como “educadora” faz o 

acompanhamento as refeições, ao médico, entre outros. Em breve, prevê que comece com 

as atividades de animação [Posição 2-2].  

Nos LIJ‘s D e C, têm equipas de voluntários52, que acompanham os estudos, dando 

explicações, às crianças/jovens. No LIJ C foi nos relatado que antes de começarem o 

voluntariado são entrevistados pelo diretor. 

Na instituição C, eles têm a necessidade de voluntários e por isso são recetivos. No LIJ 

D, cada voluntário é responsável por apenas um menino. Existe uma partilha de 

informação (como correu a escola ao menino naquele dia) entre voluntário e educador e 

vice-versa (como correu as explicações). 

                                                
52 Na data das entrevistas, o Lar E, não tinha uma equipa de voluntários. 
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O voluntário #1, do LIJ C, afirmou que a sua função presumida era de ajudar as crianças 

nas atividades letivas, nas suas competências escolares, em conformidade com o 

entendimento de profissionais do Lar. Nessa orientação, os horários escolares e os tempos 

de lazer, na instituição C, não coincidem com os seus apoios ao estudo.  

 

4.5. Lar: Formação dos Cuidadores e Técnicos 

No subcódigo “Formação dos Cuidadores e Técnicos” temos 50 segmentos de frases 

extraídas. Os intervenientes explicaram os vários aspetos que eram importantes para eles, 

no que se refere a “formação”. 

Numa das instituições visitadas, os educadores são incentivados a «(…) convidar gente 

de fora para dar formação cá dentro [no LIJ]» [Anim. Soc. Inst. D; Posição: 8-8] para se 

proporcionar formação ao grupo, ao longo do ano. Os educadores são incitados a fazerem 

formação, «(…) fazemos questão que tanto os educadores ou os técnicos as possam 

frequentar.» [Dir. Téc. Inst. E; Posição: 6-6].  

Foram vários os tipos de formação referidos: “comunicação e interação pessoal”, 

“comportamentos sexualizados”, “programa Trilhos”53, “gestão de conflitos”, “higiene e 

segurança”, “saúde no trabalho”, “lideranças”, “projeto DOM” e formação de “jovens em 

risco”.  

Uma entrevistada narrou que as formações em diferentes áreas  «(...) são enriquecedoras 

para o nosso trabalho.» [Psic. B Inst. D; Posição: 6-6]. Algumas destas formações, são 

promovidas pelo IPSS, como por exemplo o projeto DOM. A Universidade do Minho 

também auxilia os técnicos com formações, como a formação de comportamentos 

sexualizados «(…) cada vez sentimos mais frágeis - ou seja, podem aparecer aqui [no 

LIJ] crianças com problemas do foro sexual e sentimo-nos frágeis para lidarmos (…)» 

[Dir. Téc. Inst. D; Posição: 7-7]. Como foi dito as próprias instituições promovem as 

formações.  

                                                
53 Existe também o programa “O Trilho” que diz respeito a uma intervenção junto da família de crianças/jovens 

acolhidas/os, no âmbito da promoção da parentalidade. 
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Houve formações que foram realizadas em outras cidades como Lisboa, ou no 

estrangeiro, como Espanha. Para uma das intervenientes era importante a formação, para 

enriquecimento pessoal (tabela 22).  

Tabela 22: Extratos do subcódigo "Formação dos cuidadores e técnicos" 

 

Para outros entrevistados, o que importava mais do que as formações, era a  “experiência” 

do dia a dia «(…) o trabalhar com seres humanos não é só formação.» (…) «(...) somos 

pessoas que temos necessidade de nos dar - entre aspas - aos outros e acho que formação 

é o diário, o estar e o conviver e o escutar.» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 8-8].  

 

Como pontos negativos, na instituição C, foi relatado que as formações não eram 

frequentadas por todos os técnicos, apenas iam os “escolhidos” pelo coordenador. Assim, 

quando tinham uma reunião, «a pessoa que participou, por exemplo, na [formação] de 

jovens em risco, põe todos os educadores ao corrente do que é que ouviu, [o educador] é 

o orador.» [Educ. Soc. Inst. E; Posição: 9-9]. Ou seja, nem todos compareciam as 

formações.  

Salientaram também o facto de não existir formação «no nosso contexto e país, formação 

suficiente para a intervenção neste tipo de população» [Diretora do Lar E; Posição: 6-6] 

considerado uma fragilidade. Referiram também que algumas das formações não eram 

organizadas. Uma entrevistada [Pisc. Inst. C] referiu a falta de formação para os 

educadores (tabela 22), mas também mencionou que não era necessária uma formação 

específica para trabalhar num Lar de acolhimento.  

 

4.9. Lar: Infraestruturas 

No subcódigo “Infraestruturas” obtivemos 33 segmentos. Neste subcódigo foi dada 

importância as narrativas dos cuidadores sobre os diferentes Lares. 

Código Subcódigo  Extrato 

Lar Formação dos 

cuidadores e 

técnicos  

«Nós procuramos fazer alguma formação, nós também, para não 

emburrecemos [nos tornarmos burras], [temos de aprender em 

cursos], porque esta rotina diária, do dia a dia sufoca, absorve de tal 

forma que esquecemos de outra parte, que é de nos protegermos.»  

[Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 9-9] 

«Precisávamos de saber mais e ser melhor trabalhados, de forma a 

fazer as coisas bem. Fazemos muitas vezes coisas erradas, muitas 

vezes sem saber (...)» [Psic. Inst. C; Posição: 44-44] 
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Por exigência do prescrito Projeto DOM, houve uma diminuição no número de crianças 

em cada Lar. Na época em que se realizaram as entrevistas, o LIJ D tinha 42 meninos, e 

por causa dessa situação, «(...) é muito macro [dimensões], não é micro» [Psic. A Inst. D; 

Posição: 56-56] e também foi referido que «as coisas têm de ser feitas consoante o 

número» [Posição: 57-57]. No LIJ E, tinham o número de 22 jovens residentes.  

Duas entrevistadas mencionaram que as condições dos LIJ’s, antigamente, eram 

diferentes: «(…) por força das circunstâncias, as casas eram vistas como um depósito de 

jovens mal comportadas» [Dir. Téc. Inst. E; Posição: 40-40]. Acrescentou outra 

participante: «é muito diferente do que é hoje em dia» [Psic. A Inst. D; Posição: 54-54]. 

Mas o diretor do LIJ referiu que, mesmo sem as remodelações, «tinha [tinham] piores 

condições do que têm agora. Mas conseguíamos ser felizes» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 

48-48]. Mencionou também que «(...) as condições e os espaços não é [são] tudo. Claro, 

desde que não ultrapasse o limite mínimo da dignidade» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 48-

48]. Referiram como era estipulada a distribuição dos espaços (tabela 22), como «os 

espaços são agradáveis, são alegres» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 58-58]. 

A instituição é descrita como «(...) aberta, sem muros grandes (...)» [Dir. Téc. Inst. D; 

Posição: 32-32], e também é referido que tanto os funcionários como os colaboradores 

«(...) sentem-se membros desta casa [do LIJ]» [Dir. Téc. Inst. D; Posição: 13-13]. Essa 

perceção é confirmada por um dos voluntários que diz o seguinte: «(...)é muito bonito 

este ambiente aqui[no LIJ]» [Vol. # 1 Inst. D; Posição: 28-28]. 

Foi mencionado por uma participante (do LIJ E) de que, mesmo na instituição, são 

necessários novos espaços, «(…) mas não há verbas, não há a possibilidade de fazer 

melhor.» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 39-39]. Foi também referido, que mesmo assim 

«(...) nós temos muito boas instalações.» [Anim. Soc. Inst. E; Posição: 39-39]. Do LIJ C, 

uma voluntária referiu que o Lar «(…) têm muito boas condições» [Vol. # 2 Inst. C; 

Posição: 21-21].  

É importante segundo uma participante do LIJ E: «(...) o cuidado [para] que não tenha a 

marca da instituição, como o nome em cima da porta» [Educ. Ref. A Inst. E; Posição: 

48-48]. A diretora da instituição mencionou a tentativa de ver o Lar como casa familiar.  
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A localização do “escritório/gabinete” no Lar, para os técnicos do LIJ D, tem um papel 

importante no trabalho que fazem com as crianças/jovens. Mas a localização do 

“escritório/gabinete” do LIJ E, já não se encontra dentro das infraestruturas onde moram 

as jovens, como foi mencionado «(…) o nosso gabinete fica um pouco distante do Lar 

dos jovens, (...)» [Dir. Téc. Inst. E; Posição: 21-21]. 
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Cápitulo 5. Discussão Final dos Resultados e Conclusão 

Laços de Afeto 

No que se refere, em primeiro lugar, aos laços de afeto, os resultados encontrados na 

presente investigação suscitam a idéia de serem destacados laços de afeto entre os 

cuidadores e as crianças/jovens. Existe a preocupação por parte do cuidador, que a criança 

tenha o sentimento de pertença em relação à instituição, o que se tornará um 

encorajamento para acreditar no futuro, atenuando o estigma social que ainda existe 

sobre o acolhimento. Essa diretriz indica que o “conforto” no Lar da criança é relevante 

para o cuidador.  

Pensam e explicita-se que precisam de protegê-las dos motivos que levaram os mais 

novos a serem acolhidos, como a negligência, o termo mais genérico e menos explícito, 

comparado com motivos considerados “graves”. 

Ficou manifesto pelas narrativas das pessoas entrevistadas que são criados 

entendimentos privilegiados com as crianças/jovens, sendo que, numa instituição, 

também é usada essa base de proximidade/confiança para que estas atinjam um ponto 

de “arranque”, uma posição proativa na conquista de autonomia e capacitação para a vida 

adulta. A perspetiva alcançada é a de que o Lar passa a ser para “uma vida”, mesmo 

quando seja deixado para trás o seu local físico. 

É mencionado que o afeto não pode prejudicar o trabalho, sendo dado o exemplo do 

profissional com o “papel de mãe”. São focadas as exigências de educação (em ausência 

de violência) e ter-se um lado “meiguinho” com os mais novos. Para além de limites 

humanos, como agentes educativos, certos profissionais têm a noção de que não são 

substitutos do “pai” ou de “mãe”. Certos educadores podem ser conhecidos por terem 

uma cara expressiva (“alegre” ou “zangada”), não obstante o papel de quem tem que “dar 

raspanetes”. Ou seja, o cuidador e responsável deve possuir caraterísticas pessoais, socais 

e emocionais, nomeadamente ser tolerante, sensível, disponível para “ouvir” a 

criança/jovem, bem como ser firme no estabelecimento de limites e, simultaneamente 

afetuoso (Lima, Lopes & Zamith-Cruz, 2013), ou seja, profissionais que se pautam pela 

atenção, carinho e proteção das crianças/jovens (Mota & Matos, 2008). 



 
 

156 
 

A noção de afeto veiculada pelos discursos de entrevistados é associada ao carinho, 

através do sorriso que o adulto exprime, do gesto que oferece, do beijo, do abraço e do 

toque. Mas, se essas afirmações físicas de afeto do adulto são observadas, o mesmo se 

nota quando são recíprocas, por evidenciarem que o jovem se sente confortável e 

satisfeito.  

No entanto, têm de ser criados laços de confiança perduráveis entre o técnico e a criança, 

sendo aprimorado o relacionamento em processo, no que ultrapassa até mesmo a 

separação. E com esse intuito é necessário “dar tempo e espaço” à criança/jovem para 

criar esse sentimento de confiança para com o seu cuidador. Posteriormente, há a acentuar 

a procura do cuidador por parte da criança, geralmente quando está mais vulnerável, como 

também é referido na investigação realizada por Golin e Benetti (2013).  

O educador revela a disponibilidade para estar junto, como sendo um fator relevante, pois 

é com este passar e estar (tempo) que os profissionais vão conhecendo e entendendo os 

jovens e, paralelamente, desenvolvendo-lhes mecanismos de regulação emocional, 

acompanhando as suas transformações emocionais, sociais, comportamentais e 

cognitivas, bem como uma representação positiva de si próprias (Soares, 2009). 

Ficámos a entender que as crianças são retiradas do seio familiar para serem “protegidas” 

das condições que não eram favoráveis para o seu “normal” desenvolvimento. Neste 

sentido, não seria adequado ou “lógico” um distanciamento destas crianças/jovens 

quando estas realmente precisam de apoio e ajuda (pessoal, social, familiar), bem como 

apoio na aquisição e desenvolvimento de múltiplas competências (escolares).  

Na atualidade, as crianças e os adolescentes por vezes chegam ao Lar com o sentimento 

de culpa associado a situações criadas por outrém – a família. Cabe então à instituição e 

seus profissionais saber dar esse apoio e afeto para que as suas vidas se transformem e 

sejam “melhor” orientadas; cabe à equipa técnica e/ou educativa o papel marcante de 

acolher, apoiar e sustentar a autonomia e tomada de decisão na vida dos meninos e 

meninas de quem cuidam diariamente; cabe aos profissionais, adultos de referência, terem 

essa postura proativa, estabelecer laços de intimidade/confiança adulto-criança/jovem, 

uma postura passível de criar situações, tempos e espaços de orientação. 

Além das interações próximas, o cuidador favorece oportunidades para que, na juventude, 

cada criança/jovem possa “sonhar” com o futuro, amenizando o quotidiano (em aspetos 
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emocionais, sociais e culturais), decorrente da imposição de sistema jurídico (Lopes & 

Zamith-Cruz, 2015). Lembremos que o julgamento sobre uma pessoa, e se “negativo” à 

pessoa, coloca-lhe um estigma, um fenómeno psicológico (esfera emocional) e cultural. 

Essa circunstância decorrente de preconceitos e estereótipos é reproduzida e propagada 

no seu meio e na sua comunidade escolar. Enquanto o estigma de défice é observável 

(sensorial, auditivo ou visual), o estigma de “culpado” não é visível, mas está ligado ao 

desempenho na escola ou na profissão.  

Na presente investigação, fica manifestado que não existem separações de papéis e tende-

se a eliminar os traços de hierarquia com o adulto “superior”. É mencionado o amor que 

é necessário para que o trabalho seja realizado de uma forma adequada, mas a 

preocupação e o permanente estar atento, quando, por exemplo, os residentes se colocam 

em fuga do Lar. 

No que concerne ao apoio que a criança tem por parte dos seus colegas, desde a admissão, 

segue-se um contacto duradouro entre pares, sempre presente nas histórias de vida (dos 

que já vivem no LIJ), uma união. Os jovens identificam-se entre si em situação do 

processo de ser institucionalizado, bem como as emoções e os sentimentos que se geram 

e partilham (Siqueira & Dell’Agio, 2006). Portanto, os mais antigos residentes são 

considerados, por parte dos cuidadores, como um apoio para aqueles que entram. 

Observa-se um certo entendimento mútuo, posto em comum de que há crianças/jovens 

que têm o mesmo historial, alguns sendo bem “piores” do que o próprio, quando 

confrontado com o modo de vida prévio ao acolhimento.  

Existem outras situações em que o acolhimento do novo colega não “acontece da melhor 

maneira possível”, como foi demonstrado em certas narrativas dos cuidadores. Se em 

alguns casos (LIJ E) são relatados os “ciúmes”, o “egoísmo”, ou mesmo 

“comportamentos agressivos” entre as jovens, em outros casos (LIJ D), quando entra um 

colega cuja conduta não é tida como a mais favorável, o grupo dos residentes funciona 

como regulador comportamental (Gaspar et al., 2015). 

Acresce de ser mencionado que a maioria das crianças vêm de famílias “destruturadas”, 

em que muitas vezes ocorre um rompimento de laços, chegando, em alguns casos, a deixar 

de ir a casa familiar ao fim de semana. Certos cuidadores consideram que, em algumas 
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situações, é favorável o afastamento com a família, porque quando se passa a visitar a 

família verifica-se uma destabilidade no comportamento (observável) do jovem. 

Em estes casos, depois da cessação do atendimento na instituição, os jovens adultos não 

voltam para a casa familiar, tal como referem outros estudos científicos (Gaspar et al., 

2015). Por conseguinte, a instituição tenta “estabilizar” os residentes com outros 

membros familiares, como por exemplo, os tios, ou ficam mesmo sozinhos e quando 

necessitam de ajuda voltam ao Lar. 

No que se refere ao Bem-Estar pensa-se no LIJ D e C parecem apresentar um processo 

de Acolhimento mais elaborado, enquanto que no LIJ E, esse procedimento depende 

muito da conduta da jovem no momento do acolhimento. Numa pré-entrevista com uma 

criança no Lar C e outra no Lar D constatamos que, quando é possível, a família é 

integrada no processo.  

Cada criança tem o seu “gestor de caso” ou “educador de referência”, envolvido no seu 

processo de acolhimento. A criança é avaliada pela equipa de psicologia e por médica/o, 

a fim de ser traçada a sua condição de saúde psíquica e física. Compete ao gestor de caso 

fazer a mediação com o IPSS e com a CPCJ, em função da família da criança e da escola, 

como encarregado/a de educação. O gestor de caso está especialmente envolvido na 

adaptação da criança/jovem durante a primeira semana. Pelas narrativas dos cuidadores, 

e confirmado o que é referido na literatura (Quitãns, 2009), podemos afirmar que o 

primeiro momento é muito marcante na vida da criança, tal como na vida do cuidador.  

As experiências sociais e emocionais da criança são importantes para o cuidador e 

também para que a criança desenvolva um sentimento de pertença ao Lar, como é visto 

na investigação de Barkermans-Kranenburg, et al. (2011). Tendo em relevo o que foi 

afirmado, desde o momento em que entra no LIJ, o residente ganha em ter um Projeto de 

Vida, um PSEI, documentos preparados em continuidade para as suas necessidades e 

potencialidades, com objetivos a curto-prazo, preferencialmente (Gomes, 2010). Essa é 

considerada a “base” da sua individualidade, sendo que partilha espaços, convívios e 

rotinas com os colegas residentes. 

Relativamente aos comportamentos de alerta, os cuidadores narraram vários tipos de 

condutas, desde o isolamento à automutilação. Verificou-se uma vigilância por parte do 

Educador, mas também é dito que há situações que “escapam”. Quando é verificado 
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algum tipo de “anormalidade”, é tratada da melhor maneira possível. Para Taylor (2010), 

só o facto de haver uma separação da família, já proporciona à criança um estado de 

stresse continuado. 

Para Pinhel e colaboradores (2009), bem como para Nelson e colaboradores (2007), essas 

equipas de investigação referiram que as crianças acolhidas tinham um comprometimento 

desenvolvimento cognitivo e verbal. Na nossa investigação apenas tivemos acesso às 

narrativas dos cuidadores, não às crianças ou os seus processos. Alguns cuidadores 

referiram que certas crianças estavam referenciadas/sinalizadas, por usufruírem de um 

currículo escolar específico e individualizado. 

Em relação à autonomia, na literatura da especialidade, se encontra uma consonância com 

o referido pelos técnicos. Calheiros et al. (2013) defenderam que, na adolescência, a 

autonomia seja um “processo dinâmico que envolve não só as mudanças biológicas 

decorrentes da maturação (…) mas também aspetos relacionados com a qualidade da 

relação com os seus cuidadores” (p. 245). Todavia, a autonomização é um processo 

multidimensional. Como foi identificado, são diferentes as competências a serem 

adquiridas, individuais, sociais e culturais.  

São integrados no Projeto o/as jovens quando estejam perto de atingirem a idade adulta, 

sem terem tido a oportunidade de obter a defendida “maturidade”, nem a aprendizagem 

essencial para uma vida independente (Dell Valle e Arteaga, 2009). Existe a preocupação, 

manifestada nas palavras dos educadores, de prepararem os jovens para as realidades 

diversificadas que existem fora do LIJ.  

No LIJ D, decorria a implementação de um Projeto elaborado, com programas como o 

Umbrella, adequados para crianças/jovens em LIJ’s, mas no LIJ E e C, não tinham 

projetos definidos, que nos fossem assinalados. Nem mesmo o apartamento pré-

autonomia, se encontrava em funcionamento.  

É de realçar que os intervenientes expuseram os aspetos por si considerados positivos do 

acolhimento, como a possibilidade dos residentes a concluírem os seus estudos e 

construírem uma vida futura através da autonomia conquistada (Zamith-Cruz, Lopes, & 

Carvalho, 2016). 
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No que se refere ao Lar de acolhimento existe uma estruturação legislada por parte do IPSS 

para a sua criação nomeadamente quanto a regras de funcionamento, de construção e de 

infraestruturas. Encontra-se descrito cada espaço e a função, bem como, o número de 

profissionais necessários para um adequado funcionamento do Lar. 

Em termos de funcionamento, a presente investigação salienta que os profissionais 

trabalham sempre em equipas, nos três Lares visitados. Nos Lares C e D a presença e o 

auxílio de um grupo de voluntários junto dos residentes nos seus estudos, são 

considerados de grande ajuda para a instituição.  

Não foi referida a rotatividade dos profissionais. Partilham a função de Educador. Como 

foi mencionado pelos educadores, o rácio criança-adulto é ainda elevado, como se verifica 

em outros países, nomeadamente na investigação conduzida por Muguwe, (2012) no 

continente Africano.  

Os profissionais entrevistados referiram como algo negativo, as equipas que são 

constituídas apenas por mulheres, por falta de cuidadores do género masculino.  

Como formação dos cuidadores, foram descritas várias iniciativas por parte do IPSS ou 

do LIJ. Nenhuma ação educativa foi relacionada com a vinculação ou mesmo com o 

desenvolvimento. Para o cuidador a “teoria” não tem a mesma importância que a 

“experiência”, adquirida junto de jovens e no trabalho que é realizado com a criança. 

Certos cuidadores não tinham formação na área de educação e afirmaram que tinham 

apenas a função de acompanhar o dia a dia da criança. Não tinham acesso ao processo da 

criança. Como verificamos, na perspetiva da LPCJP, é relevante que todos os Lares 

tenham uma equipa multifacetada, com formação em diferentes áreas. Para Hermenau, 

Goessmann, Rygaard, Landolt e Hecker (2016), a formação no domínio da vinculação é 

salientada para que haja uma prevenção de abuso e de violência. Essa formação não foi 

referida por nenhum dos cuidadores.  

Importa salientar o facto de que num dos Lares nem todos os educadores tinham acesso 

às formações, muito embora o Estado Português, mediante as diretrizes do Conselho da 

Europa (2009,) deva apoiar os profissionais a obter esta formação. Defende-se que os 

educadores têm a função de “cuidar” da criança/jovem e essa é uma aposta de cuidado 

(care) sempre exigente. Na investigação de Vector e Carvalho (2008), também realçaram 
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a falta de formação ou mesmo o conhecimento limitado de educação das "mães sociais", 

num Lar do Brasil. 

Na literatura da especialidade, é defendido que seja de relevo, para cada etapa de vida, 

que os espaços sejam adequados às necessidades dos utilizadores. Para que possam 

adquirir maior autonomia, podem proporcionar “oportunidades de exploração, desafio e 

fantasia” (Calheiros, et al., 2013, p. 249). Também se justifica que sirvam para a 

construção de identidade/personalidade. Na adolescência os mesmos espaços partilhados 

são conquistas de privacidade, sem esquecer também o seu papel para a própria interação 

social (Calheiros et al., 2013).  

É mencionado que há um ambiente “familiar” dentro do LIJ, o que é relevante para as 

relações íntimas que se criam. No Lar, as dimensões de espaços são consideradas macro, 

mas com o acerto colocado nas necessidades de uma “casa familiar”. Também é colocado 

o facto de que, em casas familiares, nem sempre existe privacidade e na medida em que 

ocorre a partilha de quartos com os irmãos.  

Mas os Lares tendem a procurar aperfeiçoar os seus locais de intimidade, para que haja 

privacidade para a criança/jovem, sendo os quartos com 3 camas. Nos espaços comuns 

foram situadas as atividades lúdicas. 

 Pensa-se numa personalização do espaço que cada criança tem para estudar, o que 

antigamente não era uma prática corrente. Porém, realçou-se a falta de certos espaços para 

trabalhar a orientação de autonomia com o jovem, como por exemplo, uma cozinha 

equipada. 

Sendo assim, colocado a relação de poder no domínio na gestão e na educação na 

instituição, um local de proteção, evidencia-se o cuidado (care), junto de um ser que é 

“individual” (Gomes, 2010). 

Parece, em síntese, ser necessário termos em atenção a relevância desse cuidado (care) 

(vinculativo e vinculatório), na relação com os profissionais, em instituição. A 

interpretação que as crianças dominam e entendem não é apenas relativa à pessoa que 

está no LIJ para fornecer cuidados básicos, mas também salientam quem tem funções de 

poder na residência e que tem um espaço próprio (como um gabinete).  
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Como aspeto negativo pode ser identificada a dificuldade para a individualização dos 

utentes em atenção aos espaços e ao distanciamento familiar. Em certas situações, torna-

se difícil de suportar a “prisão” pelo menos na fase inicial de admissão. Todavia, o jovem 

não se encontra retido. 

Como foi referido anteriormente, numa investigação conduzida por Nelson e 

colaboradores (2007), as crianças acolhidas dos orfanatos da Roménia beneficiaram do 

acolhimento familiar, em termos da criação de vínculos. Em Portugal esse tipo de 

acolhimento é diminuto. É necessário o incentivo/promoção deste modelo de acolhimento 

e, eventualmente, o processo de adoção seja realizado num curto espaço de tempo. 

É essencial, portanto, a experiência partilhada e a formação acrescentada junto dos 

técnicos. Importa que conheçam mais problemáticas relativas a questão do 

desenvolvimento da criança e dos adolescentes, que encarem os vários motivos que levam 

a criança a ser retirada da família (como maus-tratos, negligência…), o que pode ser 

introduzido até no debate das práticas psicológicas e socioeducativas “adequadas”.  

Em eventos proporcionados pelo IPSS, com reuniões em diferentes instituições, ocorre a 

troca de ideias e de práticas. Uma diferença, entre as entidades visitadas passa peloo modo 

como recebem a criança, ao que dão revelo nesse momento de encontro, as regras 

estabelecidas e mesmo os relacionamentos observados e comentados com maior ou 

menor empenho. 

Através das entrevistas, também ficou clara a necessidade de um trabalho mais eficaz 

junto dos pais, de forma a reconstruírem o seio familiar que outrora era tido por 

“disfuncional”. Para esse efeito é exigida também uma formação específica de técnicos 

(além de se considerar em número reduzido), tanto dentro da instituição como fora desta. 

São de implementar programas de formação em competências parentais, por parte do 

IPSS sendo eficazes e aplicáveis, para este tipo de população.  

Visa-se uma diminuição do tempo que a criança/jovem permanece num Lar de 

Acolhimento. Em todas as circunstâncias entendemos também que, para que essas 

modificações e empenhos aconteçam, é de apostar num trabalho mais eficaz por parte dos 

parceiros, no processo e na tutela (IPSS), nomeadamente, segundo nos é dito, no que diz 

respeito às verbas distribuídas por instituição.  
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Seria de reconhecer para investigações futuras, a valorização de pesquisa em que se 

entrevistassem os técnicos da CPCJ e técnicos do IPSS, para se entender como são as suas 

relações e afeto com essas crianças/jovens. Como entender os seus papéis?  Como lidam 

com as crianças/jovens que estão apenas “assinaladas”? 

Seria adequado abranger em estudo um maior número de Lares de outros distritos do país, 

assim como observar realidades vividas em Centros de Acolhimento Temporário 

(CAT’s). Como foi identificado por Siqueira e Dell’Agio (2006) justifica-se saber o 

relevo do exossistema.  Um tal conhecimento pode implicar a questão da autonomia na 

prática, como é referido por Gaspar e colaboradores (2015). 

Em relação ainda aos CAT’s, seria de verificar como se trabalha a promoção da 

autonomia. Como referimos anteriormente, o tempo de acolhimento num CAT não deve 

ultrapassar os 6 meses, mas a questão é que as crianças nesse modelo de residência, por 

vezes, durante anos. Será que existe esta preocupação com a autonomia nos CAT’s? 

É importante também entender que tipo de formação é oferecido a esses 

profissionais/cuidadores. Será todos os Lares têm acesso a formações? Acresce dizer que 

seja de pensar que tipo de formação exigida ao profissional, quando entra em Lares. 

É também essencial cruzar o conhecimento de perceção de adultos com perceções de 

crianças e jovens. As narrativas das crianças/jovens justificam-se ser colocadas em 

paralelo e em relação com as dos seus cuidadores. O que julgam ser importante para o 

seu futuro? Certos estudos mencionados referiram as narrativas das crianças, donde 

ficaram temáticas por aprofundar. 
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Apêndices 

Apêndice 1 - Guião de Entrevistas aos Profissionais 

 

1. Que profissional é dentro do LIJ? 

2. Há quanto tempo trabalha nesta área de acolhimento? 

3. Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é realizada? 

4. Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

5. Existe uma pessoa eleita para uma criança quando é admitida para a acompanhar? 

De acordo com que características ou condições? 

6. Como é a sua relação com as crianças/jovens? 

7. Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

8. deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens? 

9. quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja bem com a 

criança/jovem? 

10. Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a viver? 

11. As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que entram? De 

que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 

12. Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

13. Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

14. Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição? 
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Apêndice 2 - Guião de Entrevista – Voluntários 

 

1. Como surgiu a sua aproximação a instituição? 

2. Há quanto tempo está a fazer este voluntariado? 

3. Na altura em que veio para cá, sentiu a necessidade de fazer alguma formação? 

4. Como é a sua convivência com as crianças da instituição? 

5. Tem mais alguma função dentro da instituição? 

6. Quando veio, para a instituição. Fizeram-lhe algum pedido mais específico? O 

que pretendiam com o seu trabalho? 

7. Já teve que recorrer a alguns dos Técnicos, no intuito de ajudar alguma criança? 

8. As crianças procuram-na para conversar sobre os seus problemas? 

9. Acha que a individualidade das crianças é respeitada? 

10. Acha que os funcionários criam laços com as crianças? 
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Apêndice 3 – Transcrições das Entrevistas 

 

3.1. Transcrição da Entrevista a Assistente Social, instituição C  

(Assist. Soc. Inst C) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Assist. Soc. Inst. C: Eu sou licenciada em Serviço de Ação Social e exerço duas 

funções. O [lugar] de Assistente Social e de Educadora.   

 

3 E: Há quanto tempo trabalha nesta área de acolhimento? 

4 Assist. Soc. Inst. C: Há seis anos. Desde o meu primeiro contrato no colégio, 

mas antes tinha feito um ano de estágio lá. 

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Assist. Soc. Inst. C: Existe, mas não é uma formação organizada. Existe quando 

há alguma formação específica, que o Diretor propõe a quem acha que deve fazer a 

formação.  

Nós, se tivermos algum conhecimento de alguma, também podemos propor ao 

Diretor e podemos fazê-la também. Agora, a instituição não tem nenhuma especifica para 

esta área.  

Depende da formação, mas é mais dentro do carisma institucional, ou seja, que 

tem um certo carisma educativo e nós temos formação de valores. 

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Assist. Soc. Inst. C: Depende. Nós, neste momento, estamos… nós este ano já 

acolhemos crianças de urgência, que nos ligam e daqui 5/10 minutos dizem: “levamos aí 

uma criança”. Não acontece sempre, mas está a acontecer.  

Nestes casos, o Diretor, se vir que algum educador - pode ser o educador que está 

ali [no LIJ] no momento, chama o educador e realizam a entrevista, uma pequena 

entrevista de admissão e acolhimento, ao mesmo tempo.  

Pronto… [pausa curta] noutros casos, sabemos que vai chegar uma criança, 

normalmente… [pausa curta] já temos alguns dados dela e já está designada a um grupo. 
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9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança quando é admitida para a 

acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Assist. Soc. Inst. C: Nós funcionamos em grupo. Existem educadores. A 

equipa de educadores é informada que vai chegar uma criança. Preparamos o quarto com 

o nome dele já no quarto. Tentamos personalizar um pouco a chegada dele e ele conhece 

os educadores que vão estar com ele, vão estar mais próximos. 

Preparamos assim o acolhimento e [vamos] tentar que haja sempre um educador 

por perto para lhe tirar alguma dúvida, mostrar-lhe os espaços, para apresentar os colegas 

e algumas coisas, acho… [pausa curta] que durante a primeira semana há sempre um 

educador mais responsável pelo acolhimento daquele miúdo.  

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens?  

12 Assist. Soc. Inst. C: Como é a minha relação? Eu acho que é muito boa (risos), 

eu gosto muito de trabalhar com estas crianças, tento sempre… [pausa curta] eu acho que 

podemos transmitir a uma criança destas que diferenças [que existem em relação ao que 

é viver numa instituição] podemos transmitir - além das regras que normalmente é [são] 

uma novidade para eles, não sabem muito bem como funciona.  

Então a primeira [primeiro momento] é transmitir-lhe algumas regras, mas tento 

sempre criar um vínculo, ou seja, explicar-lhe que eu não vou ser mais uma pessoa que 

ele vai conhecer, que estamos ali [no Lar] por ele, e que tudo o que ele precisar ele pode 

contar comigo, tento sempre… [pausa curta] eu trabalho com miúdos, dos 12, 13 até aos 

16 [anos]. É com quem tenho trabalhado sempre. Mesmo com esses miúdos, tento sempre 

dar-lhes um beijinho de boa noite ou… [pausa curta] mostrar-lhe uma relação mais 

próxima, para que eles sintam que somos todos iguais e personalizar ali um pouquinho a 

relação.  

Com alguns [miúdos] tenho uma atitude de mais autoridade, [pelo] que olham 

para mim como uma figura que lhes vai exigir determinadas coisas. Para outros, podem 

contar comigo para conversar, partilhar… [pausa curta] principalmente com as meninas. 

Acho que tenho mais essa relação afetiva com aqueles miúdos mais problemáticos.  

Ando assim em algum confronto para os fazer cumprir determinadas regras que 

são capazes, mas mesmo com esses acho que vou construindo uma relação de segurança, 

e que sabem que vão ter que cumprir com determinadas coisas. No início, posso ter algum 

tipo de confronto, alguma discussão, algo assim grave com algum menino problemático.  
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13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Assist. Soc. Inst. C: Sim. Eu nunca tive problemas com os limites, mesmo 

apesar da diferença de idades de alguns, nunca tive problema algum com limites. Acho 

muito importante, como estava a dizer há bocado, quando eles chegam à instituição 

percebem uma das coisas que vão ter. 

Eles vão ter muitos adultos na vida deles e uma coisa que vai ser diferente com 

estes adultos é que há determinadas exigências que vão ser cumpridas, há um limite: “tu 

não podes fazer isto, não podes fazer aquilo”, - dizer alguns nãos.  

Eu acho que isso é muito importante, que haja limites do que eles podem ou não 

fazer, porque eles vão sempre tentar fazer mais alguma coisa para testar os limites e eu 

acho que, para haver uma relação, tem que ouvir um não. Eles não vão gostar de um não, 

mas se nós insistirmos eles acabam por perceber na próxima o que é um não, … não tenho 

assim nenhum caso… posso passar um ano a dizer a mesma coisa, mas acabam por ir 

fazendo e se calhar no fim do ano, já não questionam. Acabam por fazer mesmo… agora 

eu acho que há determinadas regras que eles só fazem com determinadas pessoas.  

Eu acho que mesmo dentro de uma instituição, se estou eu, eles fazem assim; se 

está outra pessoa, eles fazem de outra maneira. Eles são bastante inteligentes [risos].    

 

15 E: deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens? 

16 Assist. Soc. Inst. C: Acho que, às vezes, é preciso [conforto] para criar relação 

[afetiva]. Não tenho assim grandes problemas para criar uma relação deste género com 

os miúdos.  

 

17 E:  quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 

18 Assist. Soc. Inst. C: … [pausa curta] desobediência. Quando eles 

desobedecem, há algo que não está bem; a agressividade, meninos que estão 

constantemente abraçar, ou seja, que procuram um contacto afetivo exagerado em todos 

os momentos, que não conseguem estar com os outros colegas e que, quando estão com 

os colegas, criam um conflito logo.  

São miúdos preocupantes, miúdos que se atacam a eles próprios, fazem cortes ou 

dizem constantemente que vão morrer. [São miúdos] que estão mais isolados e não 

conseguem interagir muito bem no grupo.  
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Assim, os cuidados… [pausa curta] no caso das meninas, chegam a determinada 

idade e quando a encontramos a chorar, em sofrimento, temos que perceber o que se 

passa. [Há] meninas que fumam e não têm o habito de consumo de tabaco. Pode acontecer 

que, a partir disso, venha outro tipo de consumos, consumos de drogas e outras 

substâncias mais prejudiciais. 

 Também temos que ter em atenção quando um menino tem muito dinheiro e 

quando, vemos que tem muito dinheiro, ou é porque os pais dão, ou tiram de algum sítio. 

Temos que estar atentos e acho que são esses… [os sinais de alerta]. 

 

19 E:  Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Assist. Soc. Inst. C: Primeira coisa que eu acho importante é que eles saibam 

porque é que estão ali [no LIJ], que percebam o verdadeiro motivo porque há uma 

tendência para eles…  [pausa curta] mesmo que as pessoas lhe digam, - porque acredito 

que os Técnicos da Segurança Social disseram o verdadeiro motivo. Mas há a tendência 

de eles criarem outro motivo que eles querem acreditar.  

Isto sem culpar principalmente a criança, porque agora, como recebemos muitos 

adolescentes, o problema é que eles faltavam às aulas e acabavam por perceber a 

instituição como um castigo. Ou seja, eles faltavam às aulas, “tou de castigo vou para 

uma instituição” e, se esse não é esse o verdadeiro motivo, é porque algo, os cuidadores 

deles não os obrigavam a ir às aulas. 

 [Importa] tentar que eles entendem o principal motivo, sem os culpar nem a eles, 

nem aos pais. Aceitar a família. Eu acho que uma das condições principais para eles se 

sentirem bem numa instituição é sentirem que nós, os educadores e os técnicos, gostamos 

também da família, acolhemo-los e à família também.  

Eu sinto que alguns miúdos se aproximam de mim porque eu aproximo-me da 

mãe deles, por exemplo. E é muito curioso que é mais respeitado, tanto que nós também 

respeitamos a realidade deles e, depois, é necessário que eles sintam que nós estamos 

atentos a eles.  

Por exemplo, eles passam à nossa beira e cheiram a tabaco. Mesmo que eu não os 

proíba de fumar, mas [é importante] que lhe diga “olha! Estou preocupada, porque 

estiveste a fumar, porque estiveste a fumar, cheiras ao tabaco”. Porque acho que, às vezes, 

eles fazem isso para nós repararmos que eles estão com algum problema.  



 
 

193 
 

Eu acho que, mesmo que a gente não vá -o que lhe vamos dizer não vai adiantar - 

não vai fazer com eles deixem de fumar, mas faz com que percebam que nós estamos 

atentos, porque tentaram fazer isso antes. Faltavam às aulas para os pais verem e estarem 

atentos e é o que eles precisam.  

Eu acho que é o mais importante para eles irem-se adaptando. Claro que depois é 

criar objetivos, que [porque] nós estamos a cuidar da vida deles, não é? Acompanha-los 

no estudo, mas eu acho que assim no início, isso é o mais importante.  

 

21 E:  As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 

22 Assist. Soc. Inst. C: Sim. Normalmente…  [pausa curta] Claro que há casos 

de miúdos que entram e que, logo no segundo dia, têm conflito com outro miúdo e que 

temos que gerir ali uma situação de conflito.  

Mas, por exemplo, nós temos situações em que, dependendo da criança, temos um 

menino, um colega que é mais velho, que é delegado de grupo e que é o colega que vai 

estar mais próximo e que vai explicando - normalmente fica no quarto dele - e que lhe vai 

explicando algumas coisas, que ele não está a perceber e quando nós, os adultos, não 

estamos lá. Temos situações em que eles criam uma verdadeira amizade entre eles e que 

fazem coisas juntos. Temos situações em que isso acontece.  

Claro que temos outras situações em que isso não aconteceu e [em] que não 

houvesse nenhum miúdo que apoiasse. Isso acontece quando são miúdos mais 

conflituosos que entram e já têm uma personalidade que cria conflito com toda a gente e 

então só os adultos é que servem de suporte. Mas há casos em que, principalmente, o 

colega do quarto ou colega de turma - porque temos casos que entram para a mesma turma 

na escola e se apoiam um ao outro - porque por exemplo quando estão na escola são muito 

unidos, apoiam-se muito. 

 Em alguns casos, nós fazemos isso. Nós dizemos que vai chegar um menino. No 

caso de nós sabermos que vai chegar um menino com algumas dificuldades, um menino 

com uma deficiência, nós sabemos à partida que vai precisar de mais alguma orientação 

e mais apoio.  

Então colocamo-lo no quarto de um menino que sabe e que vai respeitar e que vai 

ajudar e explicamos. Eles aceitam bem e esforçam-se. Se precisa de ajuda, eles são muito 

solidários, até porque se nós dizermos “vocês lembram-se do primeiro dia em que vieram? 



 
 

194 
 

Estavam cheios de medo, vinham para uma situação nova, para uma casa [Lar] nova”. 

Então eles acabam por compreender que o colega que vai chegar precisa da ajuda deles. 

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Assist. Soc. Inst. C: Hum, de uma forma informal, sim. Quando, os encontro 

na rua. Quando criei uma relação mais próxima, telefono, pois tenho o contacto pessoal 

deles, e telefono para saber como é que ele está. Por exemplo, houve um menino que foi 

para o Brasil e, quando ele foi, partilhámos o Facebook.  

Enquanto eu era Educadora dele. Não tínhamos essa relação, ou Facebook ou 

email, ou via telefónica, para depois sabermos como é que ele está. Mas a nível 

profissional não tive nenhuma experiência de os acompanhar. É mais a nível pessoal. 

Também não tenho muito… como trabalho há seis anos, não tenho assim muitas situações 

que tenha criado uma relação muito forte e que depois continue. Mas, a nível pessoal, 

depois acompanho.   

 

25 E:  Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Assist. Soc. Inst. C: Não, no sentido pleno do que é individualidade. Acho que 

não, primeiro porque a nível afetivo é impossível para os educadores responderem como 

pai e mãe, porque é impossível mesmo. Também nunca trabalhei num local mais 

reduzido. Imagino que os minilares têm oito crianças [logo], que cada criança seja 

atendida na sua individualidade. No nosso caso não. Por grupo temos 16, 17, 18, depende.  

É impossível, humanamente. Nós respondermos no campo afetivo, na 

individualidade, na afetividade que essa criança vai ter. E depois pelos espaços também, 

porque não temos quartos individuais, não é? Ou seja, eles partilham o quarto e partilham 

os espaços de lazer e de tempos livres. Por outro lado, eu acho que eles aprendem um 

bocadinho a partilhar, dentro de… [pausa curta] porque as vezes as dinâmicas de grupo 

conseguimos trabalhar algumas competências sociais que também… [pausa curta] o 

trabalhar. 

 Há miúdos que funcionam muito bem em grupo. Às vezes na promoção de 

autoestima, algumas competências que são bem trabalhadas em grupo, ou seja, a 

prioridade de um Lar de Infância e Juventude não é individualidade de cada criança. 

 

(Falta uma pergunta nesta entrevista)
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3.2. Transcrição da Entrevista a Psicóloga, Instituição C 

(Psic. Inst. C) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Psic. Inst. C: No colégio, sou Psicóloga e Educadora Social. Tenho 25% de 

funções de trabalho educativo, colaboração na sala de estudo, no jantar, “deito” [passa a 

noite na instituição] um dia por semana, com os miúdos. Mas a minha função é Psicóloga. 

 

3 E: Há quanto tempo trabalha nesta área de acolhimento? 

4 Psic. Inst. C: Quanto tempo é que eu tenho?… [pausa curta]  Dois anos. 

 

5 E: Existe formação para os cuidadores? Como é realizada? 

6 Psic. Inst. C: Um tipo de formação específica?… [pausa curta] Não, com muita 

pena minha. Acho que deveria de existir mais formação sobre o contexto institucional e 

a criança em risco.  

Mas não é necessária uma formação específica para trabalhar num Lar de Infância. 

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Psic. Inst. C: É…, [pausa curta] portanto a Comissão [CPCJ] quem nos solicita 

ou nos pergunta se temos uma vaga para receber uma criança. Como somos um Lar de 

Infância e Juventude, nós só recolhemos, portanto… [pausa curta] não estamos dentro do 

processo de retirada, entre aspas, da família.  

Então, quando ela nos chega ao colégio é porque, à partida, o tribunal [de família] 

ou a Comissão já definiu que deve ser institucionalizada por tempo prolongado ou de 

curta duração. Então é realizada uma entrevista com a criança, chamada uma entrevista 

de admissão. A partir daí começa um processo de acolhimento, onde é mostrada a 

instituição. Depois é realizada uma avaliação diagnóstica onde a criança passa pela [área 

de] psicologia. É feita a avaliação da saúde, da família e pronto. Depois é integrada num 

grupo, considerando a sua faixa etária. Sim. Damos uma festinha de boas vindas. Nos 

quartos também colocamos um papel de boas vindas: “este é o teu quarto, bem-vindo”.  

Por exemplo, como os quartos são divididos com um colega do grupo 

responsável… [pausa curta] por exemplo, durante aquela semana [tem que] mostrar os 

cantinhos à casa [LIJ]. Fica responsável porque é quase como se criássemos um padrinho 



 
 

196 
 

para cada um dos miúdos novos. Isso acaba por responsabilizar os mais velhos, os que 

estão lá há mais tempo, pelos miúdos que entram e, por outro lado, também fazem parte 

do processo de acolhimento dos colegas. 

 

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Psic. Inst. C: Normalmente, quem faz essa entrevista é o Diretor do colégio. 

E depois tentamos que o adulto que recebe a criança seja o educador do grupo onde a 

criança vai ser integrada. Uma criança de 10 anos vai ser integrada nos mais pequeninos. 

Tentamos que o primeiro contacto seja com o educador dele -desse grupo. Por outro lado, 

um Assistente Social, ou Psicólogo, está nesse primeiro momento. 

 

11 E: Como é que é a sua relação com as crianças/jovens? 

12 Psic. Inst. C: [risos] Depende… [pausa curta] se eu tiver a acompanhar uma 

criança no serviço obviamente não pode… tem que ser mais cuidada. Não pode ter tanta 

proximidade. 

 Mas eu vou tentando ser afetiva, não tanto… [pausa curta] não maternal. Nunca 

maternal, porque a família é insubstituível, mas há uma relação afetiva, de proximidade. 

 

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Psic. Inst. C: Se calhar eu não sou a melhor pessoa para responder a essa 

pergunta… porque eu acho que não. Acho há limites que devem ser estabelecidos, mas… 

[pausa curta] ou clarificados, para que o jovem perceba que o educador não quer substituir 

o pai, não quer substituir a mãe e que é um agente educativo na sua passagem ali no 

colégio [no LIJ]. Agora, eu acho que enquanto figuras de referência, e enquanto, 

educadores fazemos tão parte do dia-a-dia da criança que os afetos têm que estar 

presentes, porque muitas vezes pensamos que as retiradas das crianças é porque elas são 

negligenciadas. Então temos que dar tudo aquilo que elas não têm. Não vamos ser só um 

prestador de serviços. 

 Não vamos negligenciar a parte das relações [afetivas]. Eu considero que a 

proximidade é importante dentro dos limites, porque eu acho que ninguém, nenhum 

educador pretende substituir o papel de mãe nem de pai. Mas acho que é fundamental os 

afetos até porque nós vamos pedindo aos miúdos um sentido de pertença, em relação à 

instituição, e que sintam aquilo como lar [casa familiar]. 
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15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

16 Psic. Inst. C: Acho que as relações seguras de vinculação que estabeleço são 

fundamentais. Falamos muitas vezes de crianças com perturbações emocionais muito 

grandes. Com perturbações afetivas muito grandes. A retirada de uma criança à família 

significa que alguma coisa no processo de… [pausa curta] relacional não vai... [pausa 

curta] não correu muito bem. 

 Eu acho fundamental, primeiro, a criação de relações seguras, que ela perceba 

que não vai ser abandonada por nós ou percebe que nós vamos representar mais um 

abandono, uma entrada e saída na vida delas, apoia-la na adaptação ao Lar, apoiá-la na 

adaptação a outros contextos, não sei… [pausa curta]. Acho que para além de um 

prestador de serviço e de cuidados, é cuidar de uma criança, não gosto de dizer como se 

fosse meu filho, mas quase [risos]. 

 

17 E:  Quais os comportamentos que alertam para que algo não esteja bem 

com a criança/jovem? 

18 Psic. Inst. C: Tudo... [pausa curta] acho que devem ser atentos a tudo, mesmo 

as suas características pessoais, às suas dificuldades, faixa etária. Cada criança no seu 

todo, não é? 

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstancias que estão a 

viver?  

20 Psic. Inst. C: É assim à partida quando uma criança é institucionalizada é 

porque alguma coisa não está a correr bem. A responsabilidade não e dela. Não acho 

nunca que a responsabilidade é da criança, porque a instituição é para protegê-la de 

alguma coisa. Isso depende muito, depende do tipo de miúdo, se o miúdo é muito parado 

ou muito tranquilo, é um sinal de alguma coisa não está bem é mais irrequieto ou… 

depende. Eu acho que depende da personalidade do miúdo, das características do miúdo. 

 Não há um sinal que seja mais geral para todos. Não há um sinal, porque é que 

isto acontece a todas as crianças… 

 

21 E:  As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 
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22 Psic. Inst. C: São. Primeiro porque há… [pausa curta] é importante para eles 

perceberem que não são os únicos naquela instituição embora haja miúdos mais 

complicados, eu acho que as conversas que eles têm entre eles aliviam aquele momento 

e perceberem que… [pausa curta] porque melhor do que… [pausa curta] até se calhar 

mais do que por nós, eles sentem-se mais compreendidos pelos colegas que são mais ao 

menos da mesma idade, que estão a viver exatamente o mesmo. E percebem as coisas 

exatamente da mesma forma e depois nós, como adultos, representamos… [pausa curta] 

“por causa de vocês”. Nos culpabilizam a nós [educadores/técnicos] pela 

institucionalização que, [porque] nós representamos a separação da família e os colegas, 

não é? Como se estivessem todos na mesma situação e os laços afetivos que criam uns 

com os outros são fundamentais, muitas vezes, para suportar a angústia que é estar 

longe… 

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas quando saem da instituição? 

24 Psic. Inst. C: Gostava de ter mais contacto, mas nem sempre isso é possível, 

até porque nem todos saem a bem ou nem todos saem como desejaríamos. Mas tenho 

alguns miúdos que sim, que continuamos a manter contacto, a encontrarmo-nos, mas no 

geral… [pausa curta] não. 

 

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porque? 

26 Psic. Inst. C: Não. Não acho com muita pena minha, porque eu acho que o 

risco de viver numa instituição e em grupo é que, muitas vezes, nos esquecemos que as 

necessidades de um não são as do outro.  

Nós não permitimos que um miúdo, [tenha] coisas muito pequeninas, como ter o 

seu quarto, ter a sua roupa. Portanto, o “tudo é de todos”, é uma coisa muito bonita, 

pensarmos. Mas por outro lado, todos têm que comer à mesma hora, todos têm que comer 

a mesma comida, todos têm que estudar à mesma hora, todos têm que dormir ao mesmo 

tempo. 

 Isto por uma questão de organização e, por vezes, não é assim porque nem todos 

têm a mesma necessidade, nem todos gostam de… [pausa curta] nem para todos é bom a 

mesma rotina. Se calhar, há miúdos que precisam de uma hora para estudar, outros 

precisam de uma hora e meia, mas o tempo que é estabelecido é para todos e, às vezes, 
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em coisas muito pequeninas como a própria roupa, que é passada de uns para os outros, 

porque nós não podemos ter um guarda-roupa especial para cada um dos miúdos. 

 A instituição onde eu trabalho tem sessenta crianças, cada qual tem o seu armário, 

mas há muita roupa comum e, às vezes, isso por um lado trabalhamos no sentido de viver 

comunitário, de partilha. Por outro lado, temos que pensar que estamos… [pausa curta] 

sei lá!  

Na adolescência, há miúdos que gostam de se vestir de uma forma mais radical e 

outros… [pausa curta] e isso não é permitido, porque nós não temos alternativa para por 

exemplo, as roupas que eles gostam é consoante o estilo de roupa que eles vestem, e 

depois, porque nem sempre conseguimos. 

Por exemplo, era ótimo que cada um tivesse uma atividade extracurricular de 

acordo com os seus interesses. Mas não podemos pagar a uma natação e a outros 

taekwondo. Acho que até o processo de individualidade fica comprometido, e depois, 

porque há um adulto que é referência para dez. Quer dizer, não há uma relação de eleição, 

não pode haver… 

 

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição?  

28 Psic. Inst. C: Depende… [pausa curta] prevê-se que o Projeto de Vida seja 

construído, desde a entrada, desde o momento que a criança entre, que se vai planeando, 

consoante as condições, aquilo que vai acontecer. Há miúdos que saem antes dos 18 anos 

porque foram trabalhadas as famílias e há condições para a integração.  

 

29 E:  Em média quanto tempo demora a saída? 

30 Psic. Inst. C: Depende muito do caso. Nós temos miúdos que estão 

institucionalizados há 9 anos, temos miúdos que estiveram institucionalizados 1 ano. 

Depende muito da situação, depende muito da família, depende das condições, depende 

de muita coisa. Não há um timing definido, nem o máximo nem o mínimo. Depende. Isso 

é trabalhado, considerando as necessidades de cada criança e de cada uma das famílias, 

mas prever-se que a partir de determinada idade comece a trabalhar a autonomia, de forma 

a que ou sejam integrados na família com dezoito anos e aí que o 12º ano esteja concluído. 

 Isso é fundamental, ninguém sai sem o 12º ano concluído ou com perspetivas de 

concluir… [pausa curta] e que seja trabalhada a autonomia dessa forma, tentamos 

sempre… [pausa curta] por exemplo, nós temos miúdos em [no seu processo de trabalho 

da sua] autonomia, que recebem o apoio da Segurança Social e que estão a estudar na 
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universidade, mas prevê-se que esta saída… [pausa curta] muitas vezes não é como eu 

desejaria… [pausa curta] muitas vezes não é como deveria ser… [pausa curta] muitas 

vezes depende de cada um dos miúdos…[pausa curta] outras vezes depende da 

instituição, mas eu acho que uma grande parte dos técnicos que trabalham na instituição, 

às vezes, não têm formação para… [pausa curta] e até os educadores, nos falta formação. 

 Precisávamos de saber mais e ser melhor trabalhados, de forma a fazer as coisas 

bem. Fazemos muitas vezes coisas erradas, muitas vezes sem saber. 
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3.3. Transcrição da Entrevista a Educadora Social, Instituição C 

(Educ. Soc. Inst. C) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Educ. Soc. Inst. C: Sou Educadora Social. Trabalhei sempre ligado aos alunos 

do primeiro ciclo do ensino básico. Só que este ano não temos ninguém do ensino básico, 

com a baixa da natalidade, com a dificuldade que vai havendo, não há crianças na 

primária, pelo menos que justifique a institucionalização. Mas temos caso de crianças já 

crescidas, que trazem muitos problemas para a instituição. Porque são jovens de 14-15 

anos que os pais, muitas vezes… [pausa curta] são famílias desestruturadas, pais sem 

formação ou que já não têm autoridade sobre os filhos. Os filhos vão para a escola, e isto 

é só para justificar o porquê da institucionalização. Os filhos saem de casa, os pais pensam 

que estão na escola, [mas] estão na rua com o grupo deles. E depois a própria escola alerta 

a família da situação ou com recado na caderneta, e como a família já não tem nenhuma 

autoridade, vai pedindo ajuda à escola. O que é que deve fazer?  

A própria escola tenta encaminhar esses jovens para um curso profissional, que 

pode ser nessa mesma escola, mesmos os professores… [pausa curta] já estamos num 

ciclo vicioso, faltar, criação de gangues que andam na rua, até que há um pré-aviso no 

Tribunal [de Família], a Segurança Social alerta e, então, quando já está a chegar a esse 

ponto é quando se começa a fazer o estudo do jovem para ser institucionalizado. Depois 

do realizado, é encaminhado para esta instituição ou para outras, similares, que possam 

existir na própria região, na própria localidade. 

Há casos que dependem da situação do jovem, que nós mesmos pensamos, que 

esse jovem não deve ficar perto da sua residência, porque saindo daqui vai se encontrar 

com antigos colegas. Há casos que são encaminhados para outras localidades. Tou a 

pensar no Porto, por exemplo, ou Guimarães. 

 

3 E: Há quanto tempo trabalha nesta área de acolhimento? 

4 Educ. Soc. Inst. C: Eu já vou no trigésimo oitavo ano, dentro da instituição. 

Agora trabalho com o terceiro ciclo. Dantes, trabalhava com o primeiro. Mas deduzo que 

seja difícil aparecer pedidos para essas idades, primeiro porque os pais têm um, ou no 

máximo dois filhos. Esses filhos vão fazer o melhor que podem até chegar aquela idade, 

que eles [os pais] percebem que já não têm qualquer autoridade sobre os filhos e depois 
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volta ao ciclo [vicioso] dos professores não têm autoridade. Vão para o curso profissional, 

também idem, e passa o estudo para o Tribunal [de Família], Segurança Social. Acabam 

por parar numa instituição.  

Normalmente esses pais são muito carenciados, pobres. Noutros casos, temos pais 

alcoólicos, um ou outro caso de pais toxicodependentes, alguns casos prostituição. 

Portanto, são famílias que a priori não têm nenhuma formação, para terem uma maneira 

de dar a volta. E levar o jovem a bom caminho, entre aspas, porque eles arranjam os seus 

grupos cá fora. Passam a noite fora e assim, porque os pais não podem nem chamam a 

atenção. Ainda recebem ameaças e há casos de chegarem a bater nos pais. 

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Educ. Soc. Inst. C: Um grupo está atento às formações que vai havendo na área, 

no Porto, em Guimarães, Braga. Para cada formação que há, vão duas pessoas. Para outra 

formação, vão outras duas e assim. Quando chegamos à Reunião de Equipa Educativa, a 

pessoa que participou, por exemplo, na [formação] de jovens em risco, põe todos os 

educadores ao corrente do que é que ouviu, é o orador. Então, vai colocar em comum, vai 

saber em linhas gerais [da formação], alguma ideia daquelas colegas que participaram. O 

mesmo acontece com as outras duas colegas, que foram a outro curso. Temos também 

formação em Espanha.    

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Educ. Soc. Inst. C: Nós tivemos, uma formação inspirada no plano DOM54, que 

existiu há 3 anos. A Segurança Social convidou todas as instituições, ou quase todas, para 

a fazerem e para participarem nesse plano DOM. Ao longo do ano, tivemos formações na 

Segurança Social. De 15 em 15 dias, vinha um Psicólogo cá, que era o nosso supervisor, 

como os relatórios dos alunos que estavam a ser feitos. 

Então ele vinha para ver como era feito cada PSEI55 de cada aluno, como estava a 

ser feito ou um objetivo, porque dizem [os supervisores] que devem traçar um objetivo, 

longo à chegada de um educando, que vai ser trabalhado até ao termo desse objetivo, até 

à saída desse educando. Portanto, à chegada, é realizado esse tal PSEI. 

                                                
54 O plano DOM (Desafios, Oportunidades e Mudanças). 
55 Plano Socioeducativo Individual 
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Temos as boas-vindas à criança que acaba de chegar à instituição. Convém ser 

recebida com uma receção de boas-vindas. Na sala onde ela vai estar, ter umas 

palavrinhas bonitas, para ela ver. É o que lhe chama a atenção, na caminha, no quarto 

onde vai dormir. Ter qualquer coisa, pronto! Que cative a criança, logo no primeiro dia. 

Sabemos que o primeiro dia é muito estranho, pois, para quem chega, encontrar uma casa 

enorme, muita gente, há sempre qualquer coisa que marca. Ainda hoje tenho crianças que 

me dizem assim: “eu quando cheguei ao colégio, sabe quem me recebeu? Foi a senhora e 

depois vi, não sei quem”.  

Marca muito o primeiro momento. A criança é recebida por um ou dois 

educadores. Mostram os espaços, sobretudo, os espaços de aula. A Educadora 

acompanha-a nos vários espaços, onde vai ser o espaço dela. Onde é o espaço da televisão, 

o da leitura, dos tempos livres, do estudo, onde tomam as refeições, os quartos, dizendo: 

“neste quarto vai estar o colega tal”.  Em cada quarto temos as fotografias de quem 

pertence.  

[Quartos] de meninas [a divisão pelos quartos] é de três em cada quarto. Há uma 

menina que é mais velhinha, que até está sozinha, mas são dois ou três. É o máximo por 

quarto. E então é acompanhar esse tempo [quando a criança chega]. Depois, a Educadora 

acaba essa primeira parte. Encarrega uma menina, que sabe que é simpática, que atrai, 

que conversa, e que vai acompanhar o menino ou a menina. Porque o primeiro laço que 

se cria, é mais depressa, com os colegas, afinidades com os colegas.  

 

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Educ. Soc. Inst. C: Em cada grupo, há um Coordenador que trabalha com um 

educador de cada grupo [dividido por anos letivos]. Em princípio é o Coordenador. Se o 

Coordenador não pode, pode delegar esse trabalho para um colega que também já tem 

experiência [no acolhimento] e que pode acompanhar. Normalmente, não estando o 

coordenador, pede a um Técnico do Serviço Social para acompanhar, que também está 

no grupo, mas é sempre em feição do grupo.  

Em princípio, está sempre o Coordenador, até porque o Técnico ainda não 

conheceu a criança. Porque quando se vem, uma primeira vez, tem-se o primeiro contato: 

“olha em tal dia, temos o pedido, para o menino tal, que está numa situação muito 

delicada, que convém ser institucionalizado, ver resolvida a situação dele” e é isto que é 

comunicado a instituição.  
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E depois marcam o primeiro encontro. Neste pode vir apenas o Técnico da 

Segurança Social, com o Diretor daqui e com o coordenador consoante para onde irá o 

educando [o seu grupo]. Depois marca-se o segundo encontro, já vem a Técnica da 

Segurança Social, a do serviço social daqui também, porque cada criança é acompanhada 

por uma Técnica diferente, que vai acompanhar a família. Nesta situação, já pode não ser 

o Coordenador do grupo…  

Há um Técnico do Serviço de Ação Social que vai acompanhar as famílias. Nesse 

segundo ou terceiro encontro, já vem a família do jovem, que fica lá fora, enquanto o 

Técnico e a família falam aqui [no local da entrevista] dentro. Depois chamam o educando 

e há essa abordagem, esse conhecimento mútuo, do conhecimento da família [o seu 

historial], que nós conhecemos pela Segurança Social ou pelos dados que vêm do 

Tribunal [de Família].  

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens? 

12 Educ. Soc. Inst. C: A minha relação, penso que é uma boa, de empatia. Mas 

agora os jovens, à medida que vão crescendo. Atualmente, sinto que já vêm com mais 

idade e eu, como tenho mais idade que eles… também há uma proximidade, mais 

depressa, para gente mais jovem. Não sei se saberei explicar, ou imagina que querem 

dançar, ou fazem um tipo de ginástica e pensam que pela minha idade não faço. Eu 

também gosto de fazer. Há uma aproximação que a gente vê para gente mais nova, mas 

eu noto que quanto mais jovens forem as crianças, que ainda estão com 11-12 anos, 

procuram-me. Há essa relação afetiva, mesmo o chegar e abraçar. Porque dantes, até se 

evitavam os abraços com as crianças. Agora cada vez mais, mentalizamos que esse toque 

de afeto é muito importante. Nós chegamos a ter formação nessa área.  

Esse toque [desse afeto], quando a criança vem de braços abertos, deixar abraçar, 

de sentir o nosso calor, o nosso abraço. Ficam todos contentes. Os meninos que passaram 

pelas minhas mãos, desde a [Escola] primária, têm uma relação diferente dos que 

entraram com 13-14 anos.  

Estas são crianças que lá fora [do Lar] já deram problema na sociedade, na escola. 

Já têm o vício do tabaco ou de droga. Portanto, nota-se a diferença daqueles que passaram 

por mim, que são um grupo bastante grande, pois essa relação de empatia é muito mais 

forte. Esses crescidos já nos olham pelo canto do olho [derivado], de estarmos sempre em 

cima deles: “tu foste fumar, foste fazer aquilo”. Além de que são agressivos verbalmente. 
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13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Educ. Soc. Inst. C: Sim. Quando estamos num momento - como hei de dizer 

- num momento relaxado, de recreio, de estarmos ali a conversar. Mesmo nesse momento 

temos que impor limites, porque alguns… [pausa curta] por exemplo, são capazes de 

chegar à minha beira e dizerem “boa tarde” e depois podem chegar de novo e começar a 

torcer-me a mão.  

Portanto, tem de haver limites. Todavia, alguns não sabem vê-los e pode vir um 

(que viu) e quer fazer a mesma coisa. Normalmente há um grupinho de alunos que nós 

sabemos que, na hora do lanche - que é o momento de tempo livre - que eles não procuram 

estar com os colegas.  

Para autodefesa deles, estão sempre à beira dos educadores. Esses que têm 

problemas físicos e psíquicos procuram estar sempre perto dos adultos, porque somos nós 

os educadores.  

Os outros [crianças/jovens] que já se sentem autónomos só querem estar com os 

colegas e, quanto mais longe dos educadores, melhor. Mas esses que se sentem mais 

fragilizados ficam perto de nós, porque sabem que somos uma defesa para eles. É 

necessário criar confiança com limites, porque alguns não sabem distinguir.  

 

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

16 Educ. Soc. Inst. C: Deve existir essa proximidade, mas mostrando bem a 

diferença do espaço em que estamos. Porque, se estamos no estudo, a proximidade, 

afetividade é muito importante, pois é uma forma de ganhamos confiança. O educando 

vai ganhar autoestima. Sabe que pode contar connosco e que eu vou perguntar o “porquê” 

de estar triste. Se quem o fizer, for uma pessoa com quem não criou empatia, ela não vai 

dizer.  

Porém, se tiver confiança, ela é capaz de dizer: “o fulano na escola bateu-me ou 

fez-me aquilo”. Acho que deve existir essa proximidade, mas também distinguir essa 

proximidade, de tal maneira, que a criança deve ser independente.  

Caso contrário, vai exigir, alguns são tão preguiçosos, que vai querer que façamos 

os T.P.C’s por eles ou os trabalhos. Enfim, todas as vontades. Senão existir essa 

proximidade, não há um trabalho eficaz. 

 

17 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 
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18 Educ. Soc. Inst. C: Às vezes, há um que vem fazer queixa; outras vezes, está 

longe do grupo. Nós estamos atentos. Temos uma reunião semanal onde falamos dessas 

coisas. Sobretudo agora que se fala tanto sobre o bullying. Temos que estar muito atentas, 

porque aqui dentro, há um ou outro, com a tendência para serem mais fragilizados, que 

na escola são acompanhados por um currículo especial. Temos crianças que não têm.  

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Educ. Soc. Inst. C: Portanto, não sou só eu. Num grupo, existem vários 

educadores. Eles [os jovens] muitas vezes, dizem: “aí a minha mãe não sei quê”. É ajudar 

a ultrapassar a distância, é dizer: “a tua profissão é estudante, tens que estudar, tás a 

preparar o teu futuro; quando fores grande, não vais querer ser como o teu irmão”, porque 

alguns já são arrumadores [de carros]: “tu queres isso para a tua vida?”  

No futuro: “não queres acabar o 9º ano?” “e então, vais ter que fazer um esforço. 

Tou cá para te ajudar podes contar comigo, confia em mim, tou cá para aquilo que for 

preciso”. “É a tua vontade que está em jogo”. E acho que alguma coisa fica, mesmo 

quando vão [para a casa da família], ao fim de semana, ele sabe que pode sair quando 

quer, se quiser vem ou não vem. Mas alguma semente fica.  

Às vezes, eu fico desanimada, mas fica uma semente em algumas crianças, fica 

alguma coisa.  

 

21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Têm qualquer orientação explicitada? 

22 Educ. Soc. Inst. C: Depende. A criança que entra é livre de escolher esta ou 

aquela [criança como amiga]. Mas nós, como já conhecemos as meninas e os meninos 

que já cá estão, até pedimos - como eu disse no inicio: “olha! Tu, nos primeiros dias, vais 

acompanhar o fulano tal” - porque nós já confiamos nesse rapaz ou rapariga.  

Então dizemos [ao jovem]: “vais acompanhar, ainda é novo, ainda não conhece, 

os espaços”. [Não sabe] como preparar a mochila para o dia seguinte, como pedir o 

material. Portanto, é apoio o que damos. Há naturalmente uma aproximação [da criança 

nova aos restantes colegas]. Se o menino é calmo, logo nota de quem deve [pode] 

aproximar-se. Se é um traquina que já vem, que já fuma, já fumou ganza, já procura logo 

aqueles que têm brincos e essas coisas.  
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Mas é um apoio, sim! Mas tanto pode ser um apoio para o bom caminho, como 

pode ser um apoio para o mal. Porém, aí estamos atentas.  

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Educ. Soc. Inst. C: A minha satisfação, a minha recompensa quando vou 

distraída e encontro um aluno - como, às vezes, vou com pressa [na rua] e oiço o meu 

nome, é a minha grande satisfação. Agora no natal veio uma menina, que foi minha aluna 

desde a primeira classe e eu ouvi, na secretária, que queria falar comigo. É essa a minha 

grande compensação. Porque as crianças não compram prendas e nem nada. É o perguntar 

por nós [educadores], e sentir [o carinho]: “olha lembra-se uma vez que me fez umas 

tranças, um penteado…, fez me isto e aquilo”. Essa é a minha grande alegria.  

Não digo todos porque estes [jovens] que vêm grandes, o que querem é liberdade 

e quanto mais longe [dos educadores] melhor. Mas esses de uns anos atrás, mais humildes, 

mais pobres, e faltava essa parte para compensar, porque a família não podia dar, a parte 

cultural, educativa. Outro [antigo educando] que me visitou, depois do meu aniversário e 

me deu um presente: “olha é a prenda que eu trouxe”. É a maior alegria, o chamar por 

nós, ouvir o nosso nome na boca de um antigo aluno e ter um bocadinho de conversa. É 

para dizer que há ligação com esses alunos que seguiram o seu curso normal, porque os 

regressos à família, embora com dificuldades [na família], continuam a lutar e a procurar 

trabalho. Há essa ligação forte. 

 

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Educ. Soc. Inst. C: Nós, ao diminuirmos o número de crianças, foi uma 

exigência do plano DOM, precisamente para darmos um apoio mais personalizado, mais 

individualizado a cada educando, o que nem sempre é possível. Isto porque há momentos, 

quando estamos no recreio, numa entrevista [educador/educando], há momentos em que 

vemos que ele está triste e na altura da entrevista tentamos falar com essas crianças. Cada 

vez [que] tentamos dar mais esse apoio individualizado, não digo apenas a nível 

académico, afetivo, mas já pessoal.  

Pois há crianças que têm necessidade de falar da família e deixamo-la ter essa 

liberdade. Então, se se aproxima de uma Educadora é porque sente que tem mais 

confiança com essa. Nós tentamos melhorar cada vez mais nesse aspeto [de criação de 



 
 

208 
 

condições de individualidade]. Estamos convictas que de que só assim podemos chegar à 

criança, ao jovem. 

 

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição? 

28 Educ. Soc. Inst. C: Uma das apostas do plano DOM, mas isso acabou… uma 

das exigências era preparar a autonomização dos alunos, fazer uma pré-autonomização. 

Chegámos a fazer uma experiência de autonomização que não foi muito positiva. Porquê? 

Porque a instituição continuava a dar o apoio; a Segurança Social dava o apoio financeiro. 

Da instituição era uma Educadora, de tempos em tempos, ir lá orientar e ver a casa, as 

compras, a arrumação e essas coisas. Mas depois o dinheiro que eles recebiam da 

Segurança Social era dado diretamente ao educando. O colégio ainda interpôs e disse que, 

se a instituição recebesse o dinheiro, esse ficava na mesma para o jovem. Porém, fica a 

instituição a receber no nome do educando e ia gerindo. Portanto, o educando precisava 

de dinheiro para pagar o aluguer da casa, vinha buscar “x”, semanalmente, e então a 

Segurança Social não concordou muito com essa ideia e dava o dinheiro diretamente.  

Então o que acontecia? Alguns deles recebiam o dinheiro e, logo na primeira 

semana, iam comprar umas calças de marca. E lá foi quase um terço do dinheiro. Depois, 

viam uns ténis de marca. Ia outra parte do dinheiro e, quando chegava a altura da renda, 

não tinham dinheiro para pagar. Não tinham dinheiro nem para a alimentação. Então, o 

colégio tinha que repor esse dinheiro. A instituição em alguns casos era o fiador. Então 

tínhamos que pagar e, com o tempo, acabou esse tipo de autonomização.  

Há dois ou três que vivem juntos, mas por conta própria, já trabalham por si 

próprios. Mas essa quantia que recebiam da Segurança Social era até aos 21 anos. De 

futuro, há que pensar numa nova forma, porque dar dinheiro ao jovem que só pensa em 

gastar, nem pensa em deixar “x” para o aluguer da casa, “x” para luz e água e “x” para a 

alimentação.  

Porque os jovens vivem numa época de muito consumismo. Veem um colega com 

uma coisa, nem pensam duas vezes: “se posso ou se não posso, também quero!”. Portanto, 

prepara-se com antecedência: “tu agora tens que ir morar para uma casa”. É ter uma 

conversa. Temos grupos [de jovens] que fazem atividades como cozinhar para eles, 

saberem que, para fazer um bolo, é preciso isto e custa “x”. É para eles começarem a ter 

uma noção. Esta conversa é feita oralmente e há uma formação nesse campo. Mas quando 

já estão lá fora e, vendo-se com dinheiro na mão, já é outra coisa.  
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3.4. Transcrição da Entrevista a Animadora social Instituição D 

(Anim. Soc. Inst D) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Anim. Soc. Inst D: A minha categoria é Animadora Socioeducativa e depois 

tenho várias tarefas cá dentro coordeno as atividades, sou gestora de caso hum sou 

Educadora. Cá dentro somos todos [educadores]. Partilhamos todos essa função e pronto, 

também faço parte do Grupo de Autonomia. 

 

3 E: Há quanto tempo trabalha nesta área de acolhimento? 

4 Anim. Soc. Inst. D: Portanto trabalho aqui [no Lar] há cinco anos hum, fiz o 

meu estágio num Lar de Acolhimento. Já conheço esta realidade há muito tempo, porque 

a minha mãe trabalha cá. 

 Portanto cresci a ver esta realidade, a receber miúdos destes em [própria] casa e 

pronto! Tenho uma família ligada à área social [pelo] que sempre estive ligada a este tipo 

de trabalho. No fundo, embora a trabalhar profissionalmente, este foi o meu primeiro 

trabalho e já estou cá há cinco anos.  

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Anim. Soc. Inst. D: É assim, a própria instituição promove momentos de 

formação ao longo do ano. Vamos aproveitando as oportunidades que surgem, os convites 

e estamos em constante formação e vamos estando atentos. E conforme surgem as 

oportunidades há uma aposta por parte da instituição em incentivar os seus colaboradores 

a estarem presentes e a participarem.  

Nunca fomos inibidos. Muito pelo contrário, somos sempre incentivados tanto 

fora como cá dentro, [ou seja] convidar gente de fora para dar formação cá dentro.  

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Anim. Soc. Inst. D: Nós recebemos um pedido por parte da Segurança Social 

ou CPCJ hum. Sendo um pedido normal, considerado normal, é avaliado em reunião de 

equipa técnica e educativa e pronto mediante as nossas condições, de vagas e na altura 

em que estivermos, não é? Se é propícia ou não, há imensas condicionantes, hum. Aceita-
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se o pedido, informa-se a Segurança Social que o miúdo pode vir para cá a uma pré-

entrevista, com o miúdo, com a família, com a gestora da Segurança Social. 

 É atribuído um gestor de caso cá na instituição. Faz-se uma primeira entrevista 

para se conhecer o rapaz, apresentar a instituição perceber as espectativas dele, como é 

que ele está, como não está, hum aproveitamos o momento para saber algumas coisas, 

que ele gosta para preparamos a entrada dele, que seja mais fácil. Escolhemos um grupo 

de acolhimento, dos rapazes, responsáveis por receber, apresentar a casa [o Lar], falar da 

dinâmica, integra-lo. Depois marcamos uma data e o miúdo vem para cá e depois da 

primeira semana de acolhimento cá, se o miúdo estiver autorizado a ir a casa - por norma 

na primeira ida a casa [familiar] somos nós que o levamos lá, para conhecer a casa, ver a 

realidade onde ele mora, hum. Quando não é autorizado, fica cá.   

Depois cada caso é um caso. Por norma é assim e por escolha nossa e preferencial, 

os acolhimentos seriam na altura do verão que estamos num momento mais descontraído. 

É uma integração mais fácil. Nem sempre é possível. Às vezes, é a meio do ano, com 

transferências de escola, hum que é sempre mais difícil. Mas adaptamo-nos sempre aos 

constrangimentos que aparecem, às exigências e aos pedidos que aparecem, não é? É 

basicamente assim. 

 O gestor de caso vai acompanhando nos primeiros tempos, num acompanhamento 

mais de proximidade e depois, aos pouquinhos, vai dando mais espaço e o miúdo vai se 

integrando. 

 

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Anim. Soc. Inst. D: É o gestor de caso, nós trabalhamos por gestores de caso. 

A cada miúdo é atribuído um, para facilitar o trabalho, ter uma pessoa de referência. É a 

pessoa que trata da vida dele, dos contactos com o tribunal, com a CPCJ, [que trata] dos 

contactos com a família, a de marcação de visitas, ou de acompanhamento, de como 

correu os fins-de-semana ou férias. 

 No caso de ele poder ir a casa, portanto, é alguém que tem que estar informado 

sobre o percurso da criança. Portanto, o relatório que chega, de toda história de vida, hum. 

Depois, normalmente é marcado uma consulta, para ver em que estado está a criança, o 

que ela precisa. Portanto, a nível de saúde, a escola, a família, a integração cá, deve ser 

informação que o gestor esteja por dentro, agora não é… 
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É a pessoa responsável por aquele miúdo e tudo que tem a ver com ele, mas não é 

a única pessoa com quem tenha que se identificar ou tudo o que acontece, ele tenha que 

falar com o gestor de caso, não é isso. O miúdo vai conversar com quem esteja à vontade. 

Damos essa liberdade, não nos damos com toda gente. 

 Não temos essa afinidade com um educador ou com outro. E os miúdos tem 

perfeita liberdade de escolher com quem conversar, com quem querem [conversar]. 

Todos nós trabalhamos em equipa, não há quem mande sozinho. Somos todos, mas o 

gestor de caso tem que estar informado de tudo. Não tem que decidir tudo sozinho, nem 

pouco mais ou menos. Sempre que há decisões a serem tomadas, são tomadas em equipa, 

mas pronto o gestor de caso tenta e qualquer assunto mais formal é aquela pessoa que dá 

o nome, que assume, que faz o relatório e tem que estar dentro dos assuntos em relação 

àquele rapaz. Mas não tem que ter ligação só com aquele [rapaz], mas com toda gente. 

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens?  

12 Anim. Soc. Inst. D: Eu penso que é de proximidade, tanto a minha como a de 

todos. Felizmente que temos um sistema de trabalho cá em casa [Lar] de proximidade, 

não temos… [pausa curta] o sitio onde trabalhamos, o nosso escritório, trabalhamos todos 

juntos e é próximo do espaço de onde eles estão. Entram na hora que querem ali dentro 

[do escritório], vêm conversar à hora que querem e depois faço um horário que me 

permite estar próxima, hum saio as dez da noite e fico aqui [no Lar] no horário da final 

da tarde, que é o horário que eles chegam da escola e estão cá realmente todos, em que 

há atividades. 

 Onde estou mais envolvida? No estudo, na hora de jantar, a hora que aproxima o 

deitar. Há uma relação de proximidade em que estamos com eles, brincamos, 

conversamos, estudamos, hum. Fazemos coisas mais sérias, portanto, o que nos permite 

uma relação de proximidade. 

 Não é uma relação de escritório, de papéis. Estamos muito tempo com eles e 

considero que estou muito tempo também pelo facto de estar ligada às atividades, de as 

programar, e de as realizar, também permite outra ligação e estou cá aos sábados com o 

grupo que fica cá aos fins-de-semana, passo muito tempo com eles. 

 

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 
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14 Anim. Soc. Inst. D: Sim, os limites são tratados mediante a nossa postura. Até 

onde deixamo-los chegar e eu acho que eles percebem qual é a nossa função cá dentro o 

que é que nós podemos-lhes dar e sabem perfeitamente separar as coisas. 

 Sabem o que somos, aquilo que eles são, onde é a família deles, onde é que é o 

nosso lugar e acho que isso nunca se confundiu cá dentro, acho que nunca substituímos a 

família ou um ente querido. Eles gostam de nós, mas a família deles é a família deles e 

eles sabem que um dia vão embora e que aqui [o Lar] é um local de passagem, no fundo. 

 

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

16 Anim. Soc. Inst. D: Sim, acho que sim. É a casa deles na maioria do tempo, 

mesmo para aqueles que vão ao fim de semana, que estão cá a semana inteira e, portanto, 

nós somos referências para eles, somos. Representamos alguma estabilidade, somos as 

figuras adultas cá dentro. Cada um tem as suas características, eles procuram 

características diferentes em cada um de nós. Procuram-nos para diferentes coisas. 

 Se calhar, eu trouxe para aqui [para o LIJ] a música e a dança. Eles são rapazes e 

os rapazes são reticentes quanto a isso. E agora é algo que adoram. Se tiver a dar música, 

vêm chamar por mim. Ou para jogar a bola, vão chamar outro educador, não é? Se for 

para jogar às cartas, gostam mais de estar com outros. Se for por um trabalho da escola, 

gostam mais daquela pessoa. 

Porque é mais paciente e, portanto, estão privados da relação familiar. Eles têm 

que ter relações estáveis com figuras adultas que conversam com eles, não é? Não pode 

ser uma relação de miúdo com miúdo. Eles precisam deste afeto que nós damos, de 

compreensão, de alguns raspanetes, quando é assim exigido. Portanto, essa proximidade 

faz parte da vida. E acho que é importante. Não pode ser separado, não se pode trabalhar 

sem proximidade, sem fazer nada com eles. Não somos próximos. 

 

17 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 

18 Anim. Soc. Inst. D: Temos que estar sempre atentos para as coisas boas e más. 

Se reparamos… “olha ele está tão bem-disposto”. E até vamos lá perguntar “e então o 

que aconteceu?” E felicitamos: “que bom, isto está a correr bem”. E rimos e divertimos e 

brincarmos.  

Se percebemos em algum rapaz que está mais isolado, mais resmungão ou está 

birrento ou está a pegar com os colegas ou a perturbar, ou porque não anda bem na escola, 
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não anda a dormir bem, “n” fatores. Não comer bem, tanta coisa, não é? Hum tudo nos 

faz estar atentos. Eu apercebo-me de umas coisas, os meus colegas doutras. E vamos nos 

comunicando. Acho que é uma boa coisa aqui [no Lar]: “olha, eu vi isto… [pausa curta] 

é melhor ver o que se passa” hum. Vamos estando atentos às mudanças de humor, de 

comportamento e perceber se há ali alguma coisa errada. Tentar perceber e arranjar 

soluções. Às vezes são coisas passageiras. Não estamos bem-dispostos todos os dias. 

Outros [assuntos] são problemas mais de fundo e o convívio com eles nos permite 

perceber disto, destas alterações. 

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Anim. Soc. Inst. D: Nós não escondemos a realidade deles. Eles sabem 

perfeitamente porque é que cá estão [no Lar]. Conhecem a história de vida deles e, 

portanto o que tentamos passar é que estão aqui, por algum motivo foi. E há que aproveitar 

o lado bom, aproveitar as oportunidades que têm cá, porque em casa não teriam nunca. 

Às vezes, falamos dos miúdos que estão em famílias consideradas estáveis e que não têm 

acesso às coisas que eles têm cá. Nada substitui a família, o afeto familiar, a vivência no 

seio familiar, mas acabam por ter aqui [no Lar] muitas oportunidades que não teriam de 

outra forma a nível formativo. Eles têm acesso a um rol de atividades imensa e que lhes 

dá uma bagagem de experiência interessante. Fazemos um apoio ao estudo muito intenso, 

temos muitos voluntários, apostamos muito nisso. Portanto, perderam algumas coisas, 

apostamos noutras. E por isso é que surgiu a autonomia cá. Estamos a trabalhar 

afincadamente. Começamos a perceber que estes miúdos vão depender cada vez mais 

deles próprios. No dia em que saiam daqui que saiam com algumas competências, não é? 

E é nisso que apostamos. Apostamos no estudo, ao fazer o máximo que conseguir [cada 

um] dentro das capacidades. E depois dar-lhes competências individuais: gerir uma casa, 

saber cozinhar, tratar a roupa deles, ir ao banco, ir ao supermercado, coisas simples que 

eles depois vão precisar. O dinheiro é um trabalho importante e que tem que ser feito. 

Nós nunca substituímos, nunca. É impossível. A família e aquilo que ela pode dar, mas 

damos outras coisas, não é? Nunca curamos algumas revoltas, nunca salvamos - entre 

aspas - toda gente, como costumamos a dizer. Salvamos um ou dois, não é? Não há 

formulas magicas. Fazemos o melhor que conseguimos e temos consciência da realidade 

tal como ela é. Eles não são “coitadinhos”. Não passamos essa imagem, não queremos 

que eles se sintam como tal, porque têm a história de vida deles, devem aceitá-la e fazer 
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o percurso deles, apostar neles próprios. Já que [outros familiares] não apostaram, apostar 

neles próprios e construir o caminho deles e é muito por aí que tentamos apostar. 

 

21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 

22 Anim. Soc. Inst. D: Sim, são sempre um apoio. E por isso é que escolhemos 

o tal grupo de acolhimento. Eles acolhem bem. São os primeiros a dizer as regras: “faz 

assim e assado”. E falam de nós: “olha, aquele educador é assim… se quiseres isto vai 

àquele, quando…” Dizem coisas que nós não sabemos dizer. São mensagem deles, não 

é? Truques que só eles conhecem e quem melhor que eles para integrarem, não é? 

Chamam eles para a brincadeira. E depois notamos por exemplo, são rapazes mais 

problemáticos que recebemos e às vezes tentam-se impor, não é? Pelo historial que têm 

para trás. É engraçado que o grupo se une: “nós estamos cá há mais tempo… queres, 

aceitas e integras-te e acalmas-te, porque senão ficas à parte… [pausa curta] porque nós, 

não vais mandar em nós! Nós estamos cá há mais tempo” [dizer coisas] do género. 

Quando são mais calminhos, são mais fáceis de se integrar. Rapidamente se integram na 

brincadeira e depois ganham afinidades e os melhores integradores são eles, sem dúvida, 

mais do que nós. 

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Anim. Soc. Inst. D: Alguns. Não muitos. Nós chamamos os ex-alunos. Eles 

vêm cá ou [com] quem nos cruzamos. Às vezes, temos os contactos de e-mail, no 

Facebook ou no telefone e muitos telefonam para cá. Ou às vezes, por exemplo, ainda 

aconteceu há pouco tempo, de um jovem que já trabalha e não sabia fazer o IRS e veio cá 

pedir ajuda para preencher o IRS. E vêm jogar futebol, porque é algo que eles adoram. E 

mesmo aqueles que saíram, marcam jogos para virem jogar futebol. Às vezes, na festa, 

convidamos os alunos para virem cá. Alguns tem os irmãos cá. Vamos mantendo assim 

o contacto e há aqueles que querem cortar e nunca mais ouvimos falar deles, às vezes, 

por parte da Segurança Social, porque continuam a saber da história ou algum que mora 

perto e sabe o que anda a fazer. Ou se perdeu, ou está a trabalhar e vamos ouvindo hum 

outros que tinham uma boa relação, fazem questão de virem cá. Fazem questão de 

telefonar, de nos dizer “já tirei a carta, já arranjei trabalho, já fiz isto, já fiz aquilo”. Outros 

vem cá pedir ajuda porque a vida deles não correu bem. Vamos mantendo contacto, mas 

não com muitos. 
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25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Anim. Soc. Inst. D: Posso falar só do nosso, mas no geral, não. Acho que ainda 

há muito para fazer, muito a evoluir. Às vezes, não depende só dos Lares. Depende da 

relação dos Lares com entidades competentes, daquilo que é exigido da relação, de 

barreiras que têm que quebrar. Muitos Lares tinham um sistema antigo e mantêm. 

Começam a quebrar agora. Acho que há ainda um grande caminho a percorrer, mas está-

se a avançar, acho que é uma área para a qual estamos cada vez mais atentos. Começa-se 

a investir mais e tende a evoluir, mas que ainda temos que evoluir mais, no nosso caso e 

conforme vamos conhecendo outras realidades de outras instituições. Aprecio muito a 

nossa forma de trabalhar e acho que esta nossa forma informal de trabalhar com eles e de 

proximidade [o que] permite essa individualidade. Embora eles são muitos, muitas vezes 

tem que ser feito em conjunto. Não se pode fazer tudo a vontade de cada um, não é? 

Porque não dá, porque tem que se gerir muita gente. Mas cada um é um, cada um tem as 

suas características, cada um tem os seus gostos. Sim é tido tudo em conta.  

 

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição? 

28 Anim. Soc. Inst. D: Nós temos cada vez mais jovens que chegam aos 18 anos 

e querem continuar cá. E então é feito um prolongamento da medida, porque às vezes 

ainda não terminaram o ensino obrigatório e querem continuar a beneficiar do nosso apoio 

e acompanhamento. E ficam cá. Então, eles têm que escrever para o Tribunal [de Família] 

a dizer que querem continuar cá. São maiores de idade. É uma decisão deles. E, entretanto, 

ao longo desse caminho, vai-se preparando a saída. E lá está! Começando a trabalhar as 

questões ligadas à autonomia, tentamos tanto quanto é possível, terminam o ensino. A 

maioria deles [segue] são cursos profissionais. Integrá-los no mercado de trabalho, de 

forma a não irem de volta para casa [familiar], sem algo consistente. É avaliada [são 

avaliadas] as suas condições. Para onde é que eles vão, se vão para os pais, tios, padrinhos 

- qual é a retaguarda? Quais são as condições? 

Tudo isso é avaliado em conjunto com a Segurança Social. É conversar com o 

jovem e preparar com ele, hum às vezes um ano, ou mais de um ano antes que daquele 

jovem que daqui a um ano vai embora, começa-se a pensar no assunto. Às vezes, é ele 

que vem falar connosco e dizer o que pretende. É algo conversado em conjunto e decidido 

em conjunto: as condições de retaguarda que tem. E são essas as saídas, uns para a 
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independência total outros para a família. Tenho um caso meu, que termina os estudos 

em dezembro e as expectativas dele são emigrar. Portanto, o Projeto [de Vida] dele é esse. 

Tem uma boa retaguarda, tem um bom apoio por trás. É conversar até chegar o momento. 

Como já tivemos casos que estiveram à espera para fazer 18 anos para irem embora, por 

mais que nós disséssemos que não era altura - “não vai ser bom” - não houve nada a fazer 

e é uma decisão deles e não se pode fazer nada.    
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3.5. Transcrição da Entrevista ao Diretor Técnico Instituição D  

(Dir. Téc. Inst. D) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Dir. Téc. Inst. D: Diretor Técnico. Enquanto Diretor Técnico como deves… 

faço quase tudo (risos). Portanto… faço gestão de horários, gestão financeira… gestão de 

reuniões, gestão de coordenação de projeto educativo, da promoção, da elaboração e da 

reelaboração de documentos internos. Portanto… eu coordeno as equipas. Temos várias 

equipas, temos a equipa de apoio, a técnica, temos equipa educativa, gestores de caso, 

gestores de autonomização, temos colabores em várias destas equipas. Mas no fundo 

passa tudo por mim e passa… [pausa curta] sou mais um a ajudar nesta casa [LIJ]. O ser 

profissional passa por aqui: estás com paixão? Estás com o sentido de que estamos a 

exercer uma atividade que deve ser profissional, o mais profissional possível? E esta 

atividade profissional não deixa de ser algo que nos alavanca, porque esta casa [Lar] tem 

especificidades próprias, como a afetividade, que é a relação. 

 

3 E: Há quanto tempo trabalha nesta área de acolhimento? 

4 Dir. Téc. Inst. D: Ui! Já não me lembro, isso é do século passado (risos). Há 17 

anos. Como Diretor Técnico, há 15 [anos]. 

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Dir. Téc. Inst. D: Se existe formação para os nossos técnicos que estão cá? Sim, 

nós, no final de cada ano - e mesmo ao longo do ano - nas nossas reuniões das equipas 

técnicas e educativas, que decorrem de 15 em 15 dias, há sempre uma pergunta feita nos 

“outros assuntos”. Na convocatória da Ata da Ordem de Trabalhos, há sempre um ponto 

que é “sugestões de melhoria”. Cada um… quem quiser diz: “eu acho que precisamos de 

formação nesta área! Mas mesmo assim, no final do ano, faz-se sempre. Colhe-se 

informação junto dos colaboradores, no sentido de percebermos onde necessitamos de 

mais ou de melhor formação. Posso dizer que neste momento… estava previsto, neste 

início, uma ação de formação na área dos “comportamentos sexualizados” que até… 

[pausa curta] foi através da nossa casa [LIJ] que a Universidade do Minho se candidatou 

a uma formação financiada pela FCT [Fundação para a Ciência e Tecnologia] e que será 



 
 

218 
 

aplicada a muitos colaboradores de instituições de juventude, que aderiram a esta 

formação. 

 Mas foi através, foi nesta casa… que, quando chamamos cá para nos ajudar em 

determinados assuntos, surgiu esta ideia. Porque não uma formação nesta área em que 

estamos - cada vez sentimos mais frágeis - ou seja, podem aparecer aqui [no LIJ] crianças 

com problemas do foro sexual e sentimo-nos frágeis para lidarmos… e essa foi uma das 

formações. Outra [formação] que já iniciamos no ano passado diz respeito ao Programa 

Trilhos, que é um programa que está a ser aplicado nas escolas e que visa essencialmente 

o quê? A prevenção de substancias aditivas, ou seja, trabalhamos com as crianças, com 

os jovens de maneira a que eles se tornem resistentes, se tornem capazes de lidar com 

estas questões de consumo de substancias aditivas. Isto só para te dizer… sei lá! Já 

tivemos aqui [no Lar] ações de formação de “gestão de conflitos”. 

 Por exemplo, “higiene e segurança” e “saúde no trabalho”, sobre “liderança”. 

Temos tido, ao longo dos anos, mas podemos também… nós temos uma professora 

universitária que supervisiona, no fundo, o nosso trabalho. Nós queremos que ela seja a 

nossa supervisora e que todos os momentos em que estamos com ela, uma vez por mês… 

Também são momentos oportunos de formação, onde partilhamos aquilo que 

correu bem e onde ela vai dando sugestões, informações para depois nos ajudar. 

 

 7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Dir. Téc. Inst. D: Olha… acho que a pergunta deve ser feita de outra forma, 

isto é, quais são no fundo os pilares, ou os alicerces, para parecer mais correto, desta casa 

[Lar]?... no âmbito da Gestão da Qualidade definimos o que é essencial aqui na casa [no 

LIJ]. E que já temos há muitos anos - o que é essencial é a afetividade. Porquê? 

Porque o afeto é o sentimento que mais autoestima gera, e, portanto, nós 

acreditamos que é nesta relação informal que criamos uns com os outros - não sei se viste 

- mas eles tratam-me pelo nome próprio, não é doutor. É assim que nos tratamos uns aos 

outros. Não significa que haja menos respeito, antes pelo contrário, significa que 

respeitam mais e nos definimos já. Isto é um pormenor, jogamos à bola juntos, 

partilhamos imensos momentos juntos. É a forma que nós temos de estar.  

É a nossa pedra angular, esta maneira informal de estarmos uns com os outros e, 

como todos nos sentimos membros desta casa [Lar], que educa desde 1889, que procura 

educar em muito dos casos com bastante sucesso. Porque quando dizem algo sobre a 

instituição, devem dizer também sobre mim. Não tenho dúvidas nenhumas sobre os 
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funcionários, de que todos os colaboradores da casa, sentem-se membros desta casa [LIJ]. 

Isto não significa que não há problemas, mas sentimos todos que estamos no mesmo barco 

e acho que este é o ponto de viragem. Sentimos que estamos cá e todos nós devemos 

ajudar-nos uns aos outros. Não por eu ser diretor, não sei quê, não sei que mais. Eu preciso 

aprender com os rapazes, eles também podem aprender comigo e também uns com os 

outros. Ou seja, relações, o afeto, outro aspeto importante, o sentirem que somos um, não 

é? Através deste afeto, que sentimos que somos um, mas que cada um, não perca a sua 

individualidade, em que cada um é único. Somos um porque somos todos, mas em que 

cada um é único. Isto foi o que definimos em primeiro [lugar] como a pedra basilar de 

toda a nossa… depois definimos três processos que consideramos chave, todos centrados 

na criança. Primeiro, o acolhimento, ou seja, o manual de acolhimento que nós fazemos 

e preparamos meticulosamente. Podíamos ficar a falar sobre isto até amanhã, mas vou te 

dar o lá-mi-ré. O acolhimento é feito da seguinte forma. Recebemos um pedido das 

instituições competentes, neste caso Segurança Social, Tribunal via Segurança Social ou 

CPCJ. Analisamos o pedido, em reunião de equipas técnicas educativa. É lido para todos 

os elementos das equipas técnicas e educativa e todos dão a sua opinião, sobre este jovem, 

perante este relatório que é lido. Se não for suficientemente cabal pedimos 

esclarecimentos a quem nos fez o pedido. Se for cabal, se for esclarecedor no todo, em 

todas as componentes no que diz respeito à criança/jovem damos o nosso parecer. Se o 

parecer for negativo, dizemos logo que não, pode ser negativo por “n” motivos, se for 

positivo marca-se uma entrevista, uma pré-entrevista com essa criança/jovem, com os 

gestores de caso externos da Segurança Social ou CPCJ. E essa entrevista serve para quê? 

Para que a criança/jovem venha cá conhecer a casa [Lar], conheça caras. Já está definido, 

com o gestor externo, essa reunião de leitura e análise. Define-se quem vai ser o gestor 

de caso. O gestor de caso e eu receberemos o menino e a família e todos os intervenientes 

no processo. E nesse dia procuramos dizer à criança o que se faz cá em casa [Lar], os 

direitos, os deveres. Temos um grupo de outras crianças que vão mostrar a casa [Lar], são 

crianças mais ou menos da idade dela. Procuramos saber qual é o prato preferido dela, 

porque no dia em que vier, vai ter o prato preferido de que mais gosta à noite normalmente 

é o prato que mais gosta. Procuramos dizer-lhe assim - “olha estamos aqui para te ajudar”. 

 E isto faz o quê? Faz com que o miúdo… [pausa curta] marca-se à data de entrada 

no Lar e faz com que, no dia em que cá esteja, ele já tem caras conhecidas e não vem 

como vinham antigamente no jipe da policia. Parece que eram prisioneiros. Ou seja, 

tornamos o processo de acolhimento menos “ruturante” possível e o mais afetuoso 
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possível. Nesse dia em que recebemos, marca-se o dia. Já conhece as pessoas, algumas… 

vai convivendo com os colegas e vai-se integrado nas dinâmicas da casa [do Lar], 

gradualmente. 

 Apresentamos por exemplo as atividades de desenvolvimento psicossocial, a 

nível… [pausa curta] dentro da instituição temos o hip-hop, temos teatro, temos o clube 

de música, temos catequese, temos grupo de culinária, para eles aprenderem a cozinhar. 

Fora da instituição, temos também catequese, temos andebol, temos futebol -escolinhas 

de futebol, onde eles andam, temos basquetebol. Ou seja, há um leque de atividades de 

desenvolvimento psicossocial onde eles podem estar integrados e onde o jovem ou 

criança vai dizer: “Olha! Eu gosto disto! Eu gostava de me integrar acolá”. 

 E pronto. E depois vai fazendo esta integração gradual. e então, nos primeiros 

tempos, no primeiro mês, o gestor de caso interno, tem que estar todos os dias com ele, 

com a criança. [Tem que] todos os dias perguntar se “está tudo bem”. Não tem que ter 

uma reunião com ele, pode ser no corredor - “então como correu o teu dia?”- para que 

realmente o jovem passe pela integração o mais adequada possível. Porquê? Acreditamos 

numa boa integração, que um bom acolhimento é meio caminho andado para o sucesso e 

é por aí, este primeiro acolhimento. Passados dois meses, a seguir ao acolhimento, 

fazemos uma avaliação diagnóstica que é feita pelas Psicólogas. Incide em alguns aspetos 

que nós definimos como importantes na família. Faz a avaliação em termos de contexto 

familiar, contexto escolar, contexto clínico e contexto de integração profissional e 

observados estes quatro… diagnosticados estes quatro aspetos nós vamos procurar fazer 

o quê? Ver as fragilidades desta criança jovem e as potencialidades. E vamos procurar 

trabalhar o que ele já tem de bom, mas também trabalhar o que ele tem menos de bom… 

sei lá um pode ter… um miúdo que não sabe ler, ou sabe ler muito mal. Vamos definir no 

Plano Socioeducativo, vamos definir o que devemos trabalhar ao longo deste ano com 

essa criança/jovem. Primeiro ponto acolhimento. Segundo, avaliação diagnostica. 

Terceiro, definimos o Plano Socioeducativo Individual que é, através dos dados que 

temos em termos de diagnóstico, que é que vamos trabalhar realmente com esta 

criança/jovem? Nunca colocamos muita coisa, que há tanta gente que coloca tanta coisa 

e depois não faz nada. Nós, o que fazemos, definimos algo que entendemos que é 

mensurável, que é realizável, mas que com o tempo avaliamos e percebemos se está a dar 

frutos, se está ajustado se está a decorrer conforme o preconizado ou não. E isto é o que 

vamos fazendo. 
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9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Dir. Téc. Inst. D: Não é eleita… Nós temos a equipa de gestores de caso e, no 

dia em que nós vemos que a criança/jovem é admitida ou que venha para cá - porque na 

entrevista ela pode dizer que não quer vir. É raro acontecer, mas pode dizer e, portanto, 

se disser [que não quer vir] nós só temos que dizer aos Técnicos da Segurança Social ou 

à CPCJ: “Faça o favor. Arranje outra casa, porque esta aqui [neste Lar], não. 

11 E: ninguém vem para aqui contrariado?  

12 Dir. Téc. Inst. D: Eu acho que os técnicos daqui já fazem um bom trabalho 

que é quando alguém vem para cá, já é explicado porque é que tem que vir para cá. E é 

muito chato, quando temos que fazer esse trabalho e ali tem mesmo que ser. Felizmente, 

cada vez menos, ou seja, no dia em que tivermos cá rapazes que nos dizem “eu gosto 

muito de estar cá” é fraco sinal.  

É sinal de que não tem ligações afetivas em casa [familiar], é sinal que em casa 

não há relações e infelizmente temos muitos a dizerem isto, outra coisa é dizerem - “eu 

tenho que estar cá, ou estou cá, mas sinto me bem… ok estou bem aqui!” - temos alguns 

que vão quase todos os fins de semana a casa, sentem-se bem em casa.  

13 E: eles aqui têm direito a visita das famílias?  

14 Dir. Téc. Inst. D: Sim. E não fazemos como muitos, com horários. A família, 

quando quiser vem, desde que isso não colida com os horários deles de escola, não pode 

faltar às aulas. Mas a família tem liberdade para virem cá, quando quiserem a não ser que 

o Tribunal tenha proibido. Como é obvio, infelizmente, cada vez vemos mais gente a ficar 

cá os fins de semana e férias. Infelizmente é um paradigma novo. É interessante ser 

estudado. 

 

15 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens?  

16 Dir. Téc. Inst. D: É a relação mais sadia possível, mais estável possível. É algo 

pelo qual eu sou apaixonado. Não é a minha única paixão, tenho várias. Esta é uma 

delas… a minha relação defino [defino-a] sempre por isto: respeito. Respeito mútuo é 

algo muito importante e eles sabem disso perfeitamente. Os rapazes, as crianças/jovens, 

se eu tiver que me chatear chateio-me. Às vezes eles olham para a minha cara: “ok! hoje 

não dá bom tempo.” E não dá, que às vezes acontece [aconteceu] situações. Há um miúdo 

que aconteceu isto com ele, ou que aconteceu aquilo. É preciso ter uma capacidade de 

encaixe muito grande e depois, porque eu acho que os grandes erros da educação hoje é 
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mostrarmos cara alegre, quando realmente as coisas não estão bem. E, portanto, eles 

percebem claramente quando eu estou chateado, e porque é que estou chateado. 

Obviamente que isto dá lugar, depois, ao reingresso ao criarmos pontos que “percebeste 

o “porquê” que eu estava chateado contigo? percebeste que…” Ou seja, a minha relação 

é de respeito mútuo e é exigível que assim seja de respeito mútuo. Mas neste respeito 

mútuo há lugar para muitas vivencias e portanto… [pausa curta] procuro ser sempre o 

melhor que sei, o melhor que posso, sendo amigo, ser muito próximo e também tendo a 

noção que o meu cargo de Diretor Técnico exige o cumprimento de determinada tarefa. 

Normalmente, o Técnico fica sempre com o pior. Quando o miúdo se porta mal, é para o 

Diretor Técnico. Quando alguma coisa corre mal, é para o Diretor Técnico. Portanto, 

aquilo que é fica assim. Mas é um trabalho altamente gratificante, vale por aí, é 

extremamente desgastante. Trabalhar com pessoas é dos trabalhos mais desgastantes que 

podem existir, mas é entusiasmante, é desafiante e é estimulante.  

Acho que aprendemos uma coisa importante aqui, que é as pequenas vitórias para 

nós, são grandes sucessos e não perdemos muito tempo com o insucesso, com o lado 

negro da coisa, não, estamos… [pausa curta] Penso que o que vale nesta vida é estarmos 

entusiasmados, vivermos com entusiasmo, entusiasmo quer dizer em+theos. Vem do 

grego que quer dizer “estar em Deus” ou “em Deus”. Chame o que quiser, para uns é em 

Deus, para outros é força interior ou força do interior. Para outros é a capacidade de 

superação. Chame o que quiser o que eu acho é que não podemos ter este entusiasmo… 

A minha relação com eles, penso que também se define pela capacidade de estarmos com 

amor nestas casas [Lares]. E nestes casos é importantíssimo [importantíssima] a 

capacidade de nos rirmos, de dizer as nossas piadas, as nossas graças, de sentirmos que 

às vezes uma situação que podemos aqui [no Lar] … 

Gerir com amor, que acaba por criar melhor ambiente e sabemos como é isso no 

nosso dia-a-dia, nas nossas vidas, nas nossas vidas familiares. E aqui é uma vida muito 

próxima de uma vida familiar, sendo certo que somos 50 pessoas e em casa somos 4. Na 

minha casa somos 4. Aqui [no LIJ] somos 50. Isto é a dimensão de cada um e eu mesmo, 

com os 4, e até julgava que percebia assim, antes de ter filhos, julgava que percebia muito 

de educação e os meus filhos tiraram-me do alto das minhas teorias. E é isso que estes 

rapazes nos fazem e nos interpelam. Obrigam-nos a pensar e a ser críticos connosco 

próprios e acho isso belo.  

 

17 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 
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18 Dir. Téc. Inst. D: Quando eu te disse há bocadinho que nós devemos educar 

para a afetividade e com doses equilibradas de autoridade e, portanto, essa é outra ideia 

maluca, que depois não podes pôr assim tens que escrever de outra forma. Mas esta ideia 

de que as crianças não precisam de limites e… eu concordo com aquele grande pedagogo 

João dos Santos que dizia “que a criança é obra de si própria, mas sempre com alguém 

por perto”. Acrescentava ele, ou seja, e nós somos aquele alguém que está por perto e que 

a ajuda a balizar… 

E que ajuda ao cumprimento destas regras e que ajuda a criar limites e portanto, 

se há coisas em que a educação podem correr muito mal - e acho é onde os pais erram de 

forma determinante - é na definição das regras. As crianças, para crescerem saudáveis, 

têm que ter limites e que, a partir dali não devem. É uma linha para a qual não se ultrapassa 

e, portanto, essa linha pode em vários contextos muita coisa. Há limites. Os nossos 

rapazes sabem que faltar às aulas é grave. E se faltam, têm que chegar cá e dizê-lo 

imediatamente: “eu faltei à aula por isto, e isto…” E, portanto, nós não temos 

praticamente problemas de faltas às aulas. 

 19 E: Fugas? 

 20 Dir. Téc. Inst. D: A nossa casa [LIJ] - como vês - é aberta, sem muros grandes, 

nem nada, porque não temos problemas de fugas. Mas eles sabem que há consequências. 

Eu, se errar, seja aqui na minha profissão, seja como pai, seja como marido, como 

condutor, eu tenho consequências. E eles devem perceber isso. Há consequências para 

aquilo que são as nossas atitudes. Agora, o que importa é que haja lugar onde podem 

errar. Nós podemos errar. 

 Depois, claro, depende da gravidade da situação. Mas obviamente temos isso bem 

definido: limites, regras, normas. Têm que estar bem definidas e muitas falham porque 

isto não está rotulado. Os pais têm que se entender: “aí se o filho faz uma birrinha… 

vamos deixa-lo fazer tudo.” Não pode. Isso é o pior que pode acontecer. Tem que estar 

muito bem definido. Obviamente que depois isto é gerido de forma elástica, respeitando 

aqui [no Lar] as características individuais de cada jovem, porque recebemos aqui 

crianças e jovens provenientes dos mais variados problemas sociais e da sociedade, que 

hoje em dia apresenta [problemas]. 

 

21 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

22 Dir. Téc. Inst. D: … é importante conhecermos e, com o passar do tempo 

conhecemos, por vários motivos, pelo tempo que estamos, ou de várias formas porque 
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estamos com eles. Vamos partilhando com a equipa técnica educativa, todos aqueles que 

estão implicados na educação das crianças/jovens têm um conhecimento bastante de cada 

um, é. 

 

23 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 

24 Dir. Téc. Inst. D: Isso depende. É aquilo que eu te digo. Remeto para as 

características individuais de cada criança e do conhecimento que temos dessa criança ou 

jovem e felizmente que passamos muito tempo cá em casa [LIJ], muito tempo. Eu saio 

quase todos os dias, às oito [horas] e meia. Ontem sai já passava das nove [horas]. É, 

portanto, por vezes com algum prejuízo familiar. Mas para se fazer bem feito é preciso 

estar. Isto não chega. Mais vale pouco tempo, com qualidade, está bem.  

A qualidade [do tempo] é importante, mas mais vale muito tempo com qualidade 

(risos). E isto é o que nós defendemos e depois de nós estarmos é como estar com o meu 

filho quando chega a casa e já o conheço e “já sei que correu mal o dia, o que se passa?”. 

“Estou triste hoje”. E aqui é a mesma coisa, a gente já os conhece tão bem. Quando eles 

chegam, percebe-se se eles estão bem, menos bem, se [algum] passou alguma coisa, se 

não passou. Muitas vezes somos nós a ir ao encontro deles e eles - “agora não quero 

falar!”, “Ok, vou respeitar o teu tempo”. E daí a nada, lá vem ele falar - “desculpa à 

bocado e tal”. Há muito essa capacidade. 

 

25 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver?  

26 Dir. Téc. Inst. D: Tu és Psicóloga? Como é que tu fazes isso com alguém que 

conheces muito bem, normalmente lá de casa [familiar]. Como é que tu fazes, quando 

aparece lá em casa, um amigo teu, [ou uma] amiga tua. Como é que tu fazes? Isto oh 

Alice! Os nossos pais foram excelentes pedagogos e não estudaram, mas teriam mais 

educação de [do que] qualquer um com doutoramentos, com mestrados, com 

licenciaturas, porque tinham uma sensibilidade, porque passavam tempo connosco, 

porque nos conheciam bem e isto é que é o mais valioso. É nós passarmos tempo, 

estarmos com eles, termos bom senso e senso comum e há muita gente que se esquece 

disso e perceber e, portanto, quem faz o que gosta, acaba por descobrir aquilo que é 

necessário fazer em cada momento, sendo que é certo que isto é um caminho que se faz 

tateando a educação. Não é um caminho que se faz por uma linha reta, só há um rumo e 
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é por aqui. Tomará nós que houvesse poções mágicas, mas não as há. É um caminho que 

se faz tateando, há dias. Experimentando, avaliando, portanto. Não vou dizer que [os 

adultos] estão sempre atentos a todas as situações dos miúdos, se calhar não. Mas nós 

também somos assim. Quando chego a casa [familiar] e os meus filhos até estão a precisar 

da minha ajuda e eu nem sequer… [pausa curta] estou demasiado ocupado com outras 

coisas, com outras situações, nós somos nós e as nossas circunstâncias e, por isso, é que 

temos cá muita gente a colaborar, desde voluntários e colaboradores, para que se eu hoje 

estiver tão disponível para observar em determinada criança/jovem alguma dificuldade 

há outro que possa observá-lo. Mas vou-te dizer que há, que muitos deles [estão]a vir ter 

connosco e a dizer “tenho este problema, o que faço?” Muitos deles já fazem isso e outros, 

que nós já sabemos, têm mais dificuldades. Há uma atenção redobrada para com estas 

situações, casos que estão a passar por mais dificuldades em termos de instabilidade 

emocional. 

27 E: Bullying? 

28 Dir. Téc. Inst. D: Aqui [no LIJ] não temos problemas desse tipo. Aliás, se 

reparares, é frequente vê-los aí aos abraços, andamos com frequência [aos abraços]. Se 

tiver que nos chatear, chateamos, castigar também castigamos porque, hoje não se pode 

dizer castigo, mas medida pedagógica, porque castigo é nefasto, castigo traumatiza. Não 

é verdade. A linguagem tem que ser clara, a linguagem tem que ser clara para as crianças 

e para os jovens. Há que dizer “tem consequências”. Há um castigo, porque é que o 

castigo tem que ser negativo?  

É negativo se dermos essa carga. Agora se for resultado de uma infração devida, 

nós temos… [pausa curta] se viermos a noventa à hora que parece uma velocidade normal, 

mas se passar o radar, em que só se pode andar a cinquenta há multa. São coisas que as 

pessoas têm dificuldade em encaixar. As nossas atitudes têm consequências. Nós 

procuramos muito isso nos nossos rapazes que é, tendo atitudes boas, as consequências 

são sempre boas; tendo atitudes más, as consequências naturalmente serão menos boas. 

Isto no dia-a-dia tem que ser trabalhado e deve-se trabalhar… 

Hoje vivemos muito no fatalismo - “minha família é assim e eu vou ser assim”. A 

vida está carregada de memórias que fitaram de pertencer a um destino desgraçado. 

Pessoas que tiveram um passado, muitas vezes na infância terríveis [terrível], e que 

foram… pessoal da Microsoft, indivíduos que foram abandonados e que conseguiram ser 

grandes homens e grandes mulheres. Não temos é capacidade de lidar com o sofrimento 

e esquecemos que a vida é feita de coisas boas e [de coisas] menos boas. Todas as 
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crianças/jovens que aqui estão [no Lar], a mim, a cada um dos colaboradores, todos têm 

aspetos bons, e menos bons seja em termos familiares, em termos de trabalhos, a todos os 

níveis. 

 

29 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 

30 Dir. Téc. Inst. D: Sim. Por aquilo que acabei de te explicar, que são elas a 

fazer entrevista, a apresentar a casa [LIJ]. Apresentam [o Lar] muito melhor que nós, 

porque falam uma linguagem próxima deles  

31 E: Ocorreu a entrada de uma turma, enquanto esperava, em que uma das 

crianças que vive na casa apresentava a instituição à sua turma. 

 32 Dir. Téc. Inst. D: Ele adora estar aqui [no LIJ] e gosta de estar cá. É, portanto, 

um miúdo que infelizmente a família não tem qualquer possibilidade de o acolher. Mas é 

um miúdo que consegue cativar de tal forma as professoras, os pais dos colegas da turma. 

Ele é uma espécie de protetor de turma, uma espécie… os pais vêm aqui [ao Lar] 

agradecer e dizer que o miúdo é excecional e é um miúdo extremamente amoroso, 

afetuoso e ele gostou de trazer aqui os colegas dele. Acho que isto é elucidativo, para que 

percebas que, se ele não gostasse, se ele achasse que aqui [no LIJ], que o maltratavam, 

jamais ele quereria vir aqui com os amiguinhos dele. Ele veio apresentar a casa [o Lar] 

dele. E dizer - “aqui é onde eu jogo, aqui é onde eu estudo, aqui é o meu quarto”. Portanto 

- e eu tenho esse gosto percebes - e é para isso que nós educamos. Nós estamos aqui e ter 

orgulho onde estamos e vivemos até há 6 meses atrás numa casa que era esta, mas que 

tinha péssimas condições. Tinha piores condições do que tem agora. Mas conseguíamos 

ser felizes. Às vezes, as condições e os espaços não é tudo. Claro, desde que não ultrapasse 

o limite mínimo da dignidade. Eramos felizes. Também, portanto, o que importa - eu acho 

- que é respirem as relações saudáveis, relações que sejam fortes, estáveis, percebes? Que 

é o mais importante. Conheci tantas famílias tão pobres, mas tão felizes. É um bocado… 

pobres, mas felizes e também conheci o oposto, ricas e infelizes. É com o que temos, 

vamos procurar ser felizes. Só se vive uma vez.  

Eles só têm a orientação que vai chegar um novo colega, chamado Pedro, por 

exemplo. “E vocês vão acompanhá-lo”. Tudo que diga respeito a histórias das 

crianças/jovens não sabem, nem podem. Isso é sigiloso. Seria desastroso, do ponto de 

vista pedagógico fazê-lo. Nem sequer outros funcionários, colaboradores cá em casa [no 

Lar]. Só tem acesso a determinadas informações. Só têm total acesso às informações as 
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equipas técnicas e educativa. E quando falo em equipa educativa são todos licenciados, 

são. Sabem, ou portanto devem saber, nós hoje temos muita gente licenciada… mas toda 

esta gente sabe. Todos os outros colaboradores sabem tudo aquilo que consideramos que 

é aquilo que é essencial para o bom acompanhamento dessa criança/jovem. 

 

33 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

34 Dir. Téc. Inst. D: Sim. Há 15 dias fui a um batizado de um filho de um jovem 

que esteve cá, que já saiu há 10 anos. Só para teres uma ideia. Convidou me para ir ao 

batizado. Estou convidado para ir ao casamento de outro que casa agora, no mês de agosto 

- eu e outros colegas meus que trabalham - que casa no mês de agosto… que saiu há 7 ou 

8 anos.  

Temos. Grande maioria deles passa muito por cá, ou vem ou telefona. Tem alguns 

da Alemanha que me ligam, da França ligam. Há sempre uma relação que fica e - curioso 

- quanto mais anos passam, mais gosto eles têm pela casa, mais amor têm à casa [ao Lar]. 

Isto é curioso. Olhar para trás e fazer uma análise histórica e percebermos o carinho, que 

alguns até quando cá estavam não mostravam pela casa e a posteriori mostram o grande 

amor pela casa. 

Temos cá um rapaz que tem passado cá todas as semanas – aqui - que nós 

estávamos com muito receio - “aquele rapaz vai-se perder, fumava um charro, e tal”… 

Arranjou um emprego, tem um suporte familiar estável, que é uma tia que o ajuda e que 

o segura, segura no bom sentido. Ou seja, em termos emocionais. E o miúdo tem passado 

cá. Só faz elogios ao que era a nossa intervenção. Mas sei lá, ele vem cá - “não sei fazer 

o IRS, vocês não me ajudam?” “Ajudamos. Vamos lá fazer o IRS”. “Eu precisava de fazer 

os livrinhos para passar recibos verdes”. “Anda cá, que nós te ajudamos a fazer”. Ou seja, 

vem cá uma vez, nunca deixa de ser de cá. 

 Eu, amanhã, para onde for, eu vou sentir que a casa como parte integrante e 

inevitável da minha vida. E, portanto - e vou ter este carinho especial independentemente 

dos problemas, apesar de tudo, é aquilo que eu digo - apesar das dificuldades, apesar dos 

problemas que vamos vivenciando, sentimos que há algo que nos une, que nos transporta 

ao mundo concreto e acho que a educação é o ato mais nobre que possa existir. 

 

35 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 
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36 Dir. Téc. Inst. D: Aqui, o que nós temos definido… [pausa curta] Repara. Em 

minha casa, tenho quarto para cada um dos meus filhos e a casa de banho é para os dois. 

Tenho um cunhado que teve gémeos, não contava com gémeos. E os gémeos dormem no 

mesmo quarto.  

Aqui não estão no mesmo quarto. Temos três [crianças/jovens] por quarto, um por 

quarto, depende… Há situações que são diferentes, que são mais velhos. Temos um que 

está num quarto só para ele. E também depende das disponibilidades que temos no 

momento. Mas, no geral, no máximo três por quarto, e, portanto, têm armários.  

Depois, se tiveres oportunidade de ir ver, um dia destes [vê]. Portanto, os espaços 

são agradáveis, são alegres. Cada um tem o seu espaço, mas eu acho que a individualidade 

vai muito para além de ter um quarto. Até porque o quarto, para eles, é só para dormir. O 

quarto dos meus filhos é só para dormir. Há miúdos que não, realmente estudam, fazem… 

aqui não.  

Eles têm uma sala onde estudam, uma sala onde vêm televisão - felizmente vêm 

pouca televisão - porque hoje a televisão que temos mostra programas deformativos. 

Portanto, têm uma sala multimédia, têm um salão de jogos, têm espaços onde podem… e 

nestes espaços pode ser trabalhado [trabalhada] a individualidade, a privacidade de cada 

um deles. Embora cada um tenha o seu espaço [sala de estudo], obviamente cada um tem 

a sua carteira no salão de estudo, cada um tem o seu cacifo, tem os seus espaços. Mas às 

vezes esquecemos. Cada um tem o seu espaço, mas isto tem que ser vivido por todos. 

Realmente que cada um tenha o seu espaço e há determinados lugares que são e devem 

ser invioláveis: o lugar deles. Mas a ideia de comunidade, nós perdemos a ideia de 

comunidade, da comunhão, de sabermos que somos um grupo. Obviamente, como te disse 

há bocado, há um “nós”, um todo e dentro deste todo cada um. É único. E, enquanto 

único, estes muitos únicos fazem um todo que somos nós. Percebes?  

E é um bocado por aqui [por estas ideias e medidas]. Agora 7 ou 8 

[crianças/jovens] por quarto é uma barbaridade.  

Realmente, [é uma barbaridade] ter tantos por quarto. Não sei como essas casas 

vivem. Nós não sentimos que funcione mal com três por quarto, que têm mais espaço do 

que os que tens por casa [familiar], que equivale a três quartos do que temos em casa. 

 

37 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição? 

38 Dir. Téc. Inst. D: A criança entra da maneira que te falei e sai quando tiver 

reunidas as situações para que viva a sua vida, de forma autónoma ou que a família já 
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tenha as condições que não tinha, quando veio para cá, para a criança/jovem. Se me 

perguntares: “muitas crianças/jovens regressam à família nuclear?” Antes dos 18 não. 

Não há muitos que regressem. Isto às vezes, o ciclo de pobreza é geracional - ou de 

“multipobreza” - é geracional. Já os avós eram pobres, os pais também e os filhos 

também… o que nós procuramos trabalhar aqui, e temos um Projeto [Umbrella]56 a 

decorrer, que foi aprovado ano passado e iniciou-se em outubro de ano passado, foi 

financiado pela fundação Calouste Gulbenkian com um montante financeiro bastante 

razoável. Isto fez com que se contratasse [contratassem] três técnicos para trabalharmos, 

o quê? O essencial da autonomia, as competências de autonomia, pessoais, sociais e 

culturais. E trabalhamos, em quê? 

 Em duas vertentes. No Apartamento de Autonomia, fora daqui do centro, que fica 

perto, a 2 ou 3 km daqui. É para onde vão aqueles jovens que já não prefiguram no 

enquadramento aqui, na instituição. E que nós entendemos que tenham alguma 

maturidade para ir para esse apartamento, para depois estar lá dois anos e vão à vida deles. 

Esse apartamento existe para aqueles miúdos que não têm rede familiar, onde eles 

aprendem a cozinhar… e este é o Projeto que estamos a estabilizar.  

Depois, vamos procurar, ao longo deste tempo, trabalhar competências de 

autonomia com as crianças e jovens acolhidas. No fundo, como elemento nórdico ou 

condutor, umbrella. Não sei se tu conheces que é um Plano precisamente que visa 

trabalhar a autonomia de crianças e jovens. Nós queremos trabalhar com todas as crianças 

aqui [do LIJ].  

Eu quando vou com um [à rua] … acompanhar uma criança ou jovem… [pausa 

curta] do tipo - tenho que ir à rua - digo “oh! jovem anda comigo e vamos ali.” Eu vou 

levantar dinheiro. Ele já percebe o que é levantar dinheiro. Eu vou comprar roupa. Procuro 

escolher os preços mais baixos. Ele aí já está a aprender [com exemplos de autonomia]. 

Eu não tenho um plano de autonomia para os meus filhos porque faço isso de forma 

natural. Aqui [no Lar] não dá. Tem que ser mais sistematizado, porque são muitos. Mas 

a ideia de sistematizar é para que possamos vir a trabalhar com eles. Eles, quando saiam 

daqui, já saibam o que é lavar roupa, já sabem o que é passar a ferro, já sabem o que é 

fazer estas tarefas domésticas - algumas delas - e adquiram outras competências que nós 

entendemos [serem] importantes, a cinco níveis: vida, social, escola e trabalho, “sobre 

mim” … 

                                                
56 O programa Umbrella (autonomia) (Tomás, et al., 2015), que foi criado entre 1997 e 2000, que estava incluído no 

Projeto Leonardo da Vinci, suportado pela União Europeia. 
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Portanto 5 áreas, que nós vamos - que procuramos intervir. É um plano 

complicado. Isto para perceber isto… Mas pronto. O que importa reter. vamos trabalhar 

competências de autonomia com toda esta malta, porque consideramos - por era – [ser] 

uma limitação que tínhamos porque consideramos que não sabiam nem sequer levantar 

dinheiro no multibanco. Isto era uma fragilidade ou, então, temos um miúdo que vai entrar 

para a universidade…  

Temos um miúdo - agora - que vai entrar para a universidade em [curso de] 

Direito. Muito provavelmente, em Direito, porque tem média. E temos vindo a fazer com 

ele uma formação de determinadas competências que normalmente… Ele vai viver para 

um apartamento sozinho e ele não sabia cozinhar. Não sabia sequer descascar uma cebola. 

E nós pensamos - “ainda bem que fizemos isto; imagina se ele tivesse que ir para um 

quarto e tivesse que cozinhar para ele? Estava perdido!” É essas coisinhas que, em casa 

[familiar,] se faz de forma natural, que aqui [no LIJ] é bem mais difícil…  

Uma coisa é quando nós temos um choque da realidade [ao se viver em sociedade]. 

E temos um estofo emocional por trás. Outra coisa é quando tu tens o choque e não tens 

esse estofo. Vamos procurar ser almofada, para que a queda nunca seja grande. Vamos 

procurar ser a água que, no fundo, existirá, sempre por perto, para que quando estiver 

ferido, quando ele voar alto… a almofada, para quando cair [como um suporte 

emocional]. Acho que é isso que vamos procurar, porque há instituições que 

eventualmente - só gostam de falar dos casos de sucesso! Eu dou sempre um caso de 

insucesso da nossa intervenção. Temos um miúdo que saiu [da instituição] e que entrou 

por caminhos muito maus, toxicodependência. Estava muito mal, mas é curioso que o 

primeiro aniversário que passou fora da instituição - quando o comemorou - ele veio 

comemorar aqui à casa [no Lar]. Ele só tinha cinquenta euros - “eu só tenho isto 

[cinquenta euros], mas quero fazer aqui a minha festa de anos”, alguma coisa…  

Se calhar, dia menos dia, aquilo vai mudar. Há sementes lançadas, há afeto que 

foi lançado. Mas hoje também temos destes casos de pais que educaram bem e que o 

filho… Olha, por uma razão ou por outra, perdeu-se. Há uns dias, eu estava a falar com 

um Procurador do Ministério Publico…: “são miúdos normais e, de um minuto para o 

outro...”  
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3.6. Transcrição da Entrevista a Educadora A Instituição D 

(Educ. A Inst. D) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Educ. A Inst. D: Eu aqui como - estagiária de pedagogia - sou Educadora. O 

meu papel é de Educadora. 

 

3 E: Há quanto tempo trabalha nesta área de acolhimento? 

4 Educ. A Inst. D: Foi no 1 de outubro e acaba agora. Amanhã, no dia 31 de julho. 

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Educ. A Inst. D: Eu – aqui - em Portugal, não sei muito bem. Mas acho que há 

ações de formação de muitas temáticas, na Universidade do Minho: há seminários, há 

reuniões com troca de informações entre Lares e Instituições. 

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Educ. A Inst. D: O processo de integração… - segundo o que eu sei - quando é 

acolhido [acolhida] uma criança… Desculpe é complicado para mim. Escolhe alguns 

rapazes da mesma faixa etária que acham que podem ter - para criar ali alguma ligação 

[afetiva] com os miúdos e tentam fazer algumas coisas. [Para] a criança ou jovem sentir-

se bem. Por exemplo, no primeiro dia que vem a criança/jovem, pode escolher o jantar 

que ele mais gosta, mostrar a instituição. Toda a comunidade educativa. É um bocado por 

aí. 

 

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Educ. A Inst. D: Sim, quando é feito um pedido de acolhimento, é tudo falado 

na equipa educativa e equipa técnica. Quando nos reunimos todos e é designado 

[designada] uma pessoa para ser o gestor de caso do jovem. 

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens?  
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12 Educ. A Inst. D: Hum, acho que - como adulta - nós aqui [no Lar] somos 

adultos, independentemente se somos estagiários ou se somos diretores. Como adulto sou 

mais uma pessoa de referência para, eles e, como tal tento ver aquilo que não é? Aquilo 

que devo fazer para ajudá-los nos problemas, nas dificuldades que eles têm e para educa-

los, que é disso que se trata.  

Depois, acho que a situação de ser estagiária, de não ser funcionária do Lar, é 

diferente. Se calhar, por ser um bocado mais nova [em tempo de serviço], do que os 

funcionários é que os miúdos parecem que têm uma ligação diferente. Eles podem-me 

ver como uma adulta e me respeitam e tudo. E são mais afetivos. Não sei como explicar. 

Eu sinto-os mais próximos.  

 

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Educ. A Inst. D: Eu acho que a afetividade é a base para educarmos os miúdos. 

E ainda por cima estes miúdos, que têm os problemas que têm e as suas dificuldades, têm 

as suas carências. 

 

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

16 Educ. A Inst. D: Sim. Acho que sim. Mas com estes jovens, mas com qualquer 

tipo de jovens. Somos adultos e nós podemos ter afetividade com eles e podemos ter 

confiança. E acho que tem que ser assim. Mas temos que ter limites. Não somos colegas 

da turma deles. E acho que isso está sempre muito esclarecido. 

 

17 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 

18 Educ. A Inst. D: Comportamentos de alerta? Acho que falta de respeito para 

com outro colega ou para um adulto. É uma situação grave. Por exemplo, se tivermos um 

jovem que tem comportamentos diferentes, tipo tá meio isolado, tá isto e não sei quê… é 

uma situação para se [nos] preocupar. É quando o comportamento sai da normalidade. 

Nós conhecemos os jovens e sabemos como eles se comportam. E isso é preocupante. 

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Educ. A Inst. D: … Não sei. Não tenho todas as informações. Só tou aqui [no 

LIJ] há alguns meses. Não sei. Acho que o Projeto Educativo - que é muito bem feito no 
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caso da afetividade. Nós não somos a família deles. Mas é o mais parecido com uma 

família. Acho que é um pouco por aí. Não vamos ser substitutos da família de ninguém, 

estamos o mais próximo. 

 Agora, em termos de autonomia estamos a trabalhar também. Acho que é um 

pouco por aí. Conseguir desenvolver competências que nós desenvolvemos em casa com 

os nossos pais e eles não têm essa oportunidade. E então tá-se a trabalhar para se tentar 

que seja o mais simples possível, [semelhante], que não haja diferenças no futuro para 

eles, por terem vivido aqui [no LIJ]. [Diferentes] do que [seja vivida] numa família. 

 

21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 

22 Educ. A Inst. D: Acho que sim. Eles são colegas, dão-lhes apoio sempre e, 

por acaso, eles têm uma boa relação entre eles, são bons colegas. 

 Há respeito, acho que sim. Quando vem um miúdo novo é sempre bem integrado. 

Foram acolhidos, quatro, cinco jovens e acho que foram todos muito bem integrados.  

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Educ. A Inst. D: Não. Só saíram dois rapazes, desde que eu estive cá e um 

ficou a viver por aqui perto. Então passa por aqui. Às vezes, falamos “tudo bem”. O outro 

foi embora. É o que [tem] é menos contacto. 

 

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Educ. A Inst. D: Assim. Eu só conheço este Lar – aprofundadamente - as 

coisas. Acho que tem feito um grande trabalho, porque respeita as necessidades 

individuais dos miúdos, em termos de educação, em termos médicos, pessoais, em termos 

familiares. Acho que tem feito um ótimo trabalho o que - se calhar - na minha opinião - 

se calhar - não há intimidade… [pausa curta] não têm privacidade. Moram aqui [no Lar] 

muitos miúdos. Por exemplo, são 42 miúdos. Estão a conviver em quartos. Eu acho que 

não há aqueles momentos que as crianças/jovens têm, quando moram numa casa 

[familiar]. 

Também depende, não é? Mas acho que não têm esses momentos de privacidade. 

Também há gente que moraram [morou] com os pais como eu, e com irmãos, que não 

tiveram esses momentos [de privacidade]. Não sei. Se calhar, em casa não o permitiam.  



 
 

234 
 

Mas é uma coisa que eu pensei muito, no início, porque eles compartilham tudo. 

É tudo partilhado e os espaços. Acho que não têm essa privacidade. 

 

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição? 

28 Educ. A Inst. D: A saída - do que eu sei - antes de propor a saída do jovem, 

são a [pessoas da] equipa educativa e técnica que procuram as alternativas melhores. São 

propostas alternativas melhores para o futuro do jovem. E é tomado uma decisão em 

conjunto com o jovem. É o jovem que tem que escolher com a família e a equipa. Então, 

quando há uma saída - digamos - tem a ver com o Processo.  
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3.7. Transcrição da Entrevista a Educadora B Instituição D  

(Educ. B Inst. D) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Educ. B Inst. D: Sou Educadora.  

 

3 E: Há quanto tempo trabalha nesta área de acolhimento? 

4 Educ. B Inst. D: 20 anos.  

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Educ. B Inst. D: Inicialmente, eu tirei o curso técnico profissional e licenciatura 

em educação, já a trabalhar no campo. E- claro – depois, temos formações. Não há 

formação melhor do que aquela que é feita diariamente com estes miúdos, porque todos 

os dias nos surgem miúdos diferentes, coisas diferentes. Estamos a lidar com miúdos com 

um tipo de coisa, não é?  

E no dia-a-dia aprendemos coisas com eles, tal como eles aprendem connosco. 

Mas nós aprendemos com eles e isso é muito interessante, porque, às vezes, as formações 

que nós temos são tão diferentes do que se passa na realidade…  

E eu sei isso perfeitamente porque, quando andava na universidade, que era 

totalmente diferente da realidade… A realidade que achavam que conheciam é diferente 

da realidade de cá. Ainda há muito o que fazer.  

Não sei se costuma haver [formações], porque a teoria é uma, e a prática é outra, 

não é? Mas sim, temos formações aqui. Fora [da instituição] é mesmo essencial. Por 

vezes, promove-se [promovem-se] formações a esse nível.  

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Educ. B Inst. D: A criança, quando chega, nós temos uma equipa de miúdos. 

Os miúdos estão todos [para receber o novo colega]. Mas tem que haver sempre um ponto 

de referência. Selecionamos os miúdos que nós achamos, que têm… [pausa curta] não 

acho que são melhores que os outros, mas já têm maturidade. Sabem acolher, porque nem 

todos são iguais.  
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Então, nós [educadores] selecionamos esse grupo, se estiverem cá. Se não 

[estiverem cá] selecionamos um ou outro. Digamos que é o indicado para receber esse 

miúdo. E fazemos assim o acolhimento. Levamos o miúdo a ver a casa [Lar], o quarto 

onde vai dormir, mostra-se a sala de multimédia, onde se estuda e apresenta-se 

[apresentam-se] as pessoas. Prontos! Se não tiver [estiver] assim ninguém que nós 

achamos que não tem esse tipo de capacidade, temos nós mesmo que nos apresentamos 

[apresentarmos] e [dizemos] o que fazemos nesse momento.  

Claro que, depois, também perguntamos qual é a sua comida preferida para depois 

- não direi no próprio dia - mas no dia a seguir, providenciar esse prato. Pronto. O 

acolhimento é feito dessa maneira. Claro que nunca perguntamos porque é que está aqui, 

nem coisa do género. Isso é posto de parte e tentamos que todos sejam envolvidos neste 

processo de acolhimento, porque todos passaram por isso.  

E é isso que nós lhe dizemos - “sabemos que a primeira fase [os primeiros dias] é 

complicada, por isso ajudem, sejam amigos, sejam educados, simpáticos”. Nesse aspeto, 

os nossos meninos sabem receber. Acho que eles sabem receber muito bem e porque - lá 

está - já estiveram do outro lado. E que [porque] gostavam de ter uma cara amiga, 

simpática.  

Acho que nós todos temos essa empatia e para se trabalhar com estes miúdos, tem 

que se gostar. É o que eu digo; “nós não estamos aqui pelo ordenado que recebemos no 

final do mês”.  

Estamos aqui [no Lar] porque gostamos deles e do trabalho. Eu falo por mim e 

tenho a certeza que os meus colegas também. E é assim que se vai fazendo o acolhimento 

e nos dias que prosseguem ao acolhimento, se ele está a gostar, [se quer falar] de alguma 

coisa que nos quer dizer, tentamos ver e analisar. E [convém] estarmos atentos, porque 

nem todos se adaptam e as coisas nem sempre correm bem. 

Normalmente têm corrido bem. Mas nem sempre isso aconteceu e é importante 

estarmos atentos a esse tipo de… a esse miúdo, não é?... nesses dias, ao seu acolhimento. 

 

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Educ. B Inst. D: Há o gestor de caso. Quando essa criança é acolhida, 

normalmente em equipa, define-se qual é o gestor que vai acompanhá-la, mais de perto. 

Por mais que a acompanhemos, tem que haver alguém [o gestor de caso] que redobre a 

atenção para esse miúdo e, normalmente, isso é decidido em equipa. 
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11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens?  

12 Educ. B Inst. D: Tanto comigo como com eles, é uma relação de muita 

proximidade, hum de muito carinho. Acho que… [pausa curta] porque é assim, a minha 

relação com eles é diferente, porque deles… [pausa curta] estou aqui [no LIJ] há vinte 

anos e muitos deles eram pequeninos. [Em] um ou outro caso vinham com chupeta.  

Eu vi-os crescer e a minha relação é muito, muito próxima. E não digo que sou a 

mãe; mas, em alguns deles, eu sinto isso. Tenho o meu dever, tenho dois filhos e, às vezes, 

faço muito o que faço com os meus filhos. Dou conselhos e a minha postura.  

É assim. Quando tenho que ser mazinha também sou, ou não seria profissional. 

Mas como mãe temos que fazer isso, temos que ser severos, temos que saber adaptar a 

situação e, quando eles se portam mal, temos que ser duras com eles. Temos que ter duas 

faces, ser exigente, mas ao mesmo tempo ter um lado meiguinho com eles, falar e estar 

[com eles], dar um abraço. E, portanto, eu consigo ter essa relação de proximidade, muita 

proximidade com eles, felizmente. Se não [fosse assim] não estaria aqui.  

Mas também - se calhar - este é o meu lado maternal, o que me leva a aproximar 

[aproximar-me] muito deles e eles sentirem [sentirem-se] à vontade para falarem comigo, 

a qualquer hora, pelo que quer que seja. Tenho miúdos mais velhos, que pedem alguém 

em namoro e contam-me. Pronto. Vai-se [vão-se] estabelecendo relações de muita 

proximidade. E acho que, no geral, a minha relação com todos é ótima. Não poderia ser 

melhor.  

 

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Educ. B Inst. D: Eu não digo limites. Tem de haver consenso, não é? Eu acho 

que [para a] aproximação e o carinho não há limites. É um ato natural. A minha 

proximidade com eles é natural. Vai surgindo com o tempo que vamos estando com eles, 

porque, no fundo, estamos com eles. Posso dizer que passo mais tempo com eles do que 

com os meus filhos.  

Acho que era de todo - não sei como posso explicar - era errado eu dizer que não 

sinto carinho e afeto por estes miúdos, não é? E estabelecer barreiras não é o que se deve 

fazer. Lá está! Como estratégia, às vezes, para eles sentirem que estou magoada. Mas 

acho que limites, acho que… [pausa curta] os limites cada um. Nós é que devemos colocar 

os nossos próprios limites, não é? Sim, uma relação de proximidade. Acho não há 

necessidade de ter limites, acho que o carinho e a amizade, amor e ternura - acho que não 
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deva haver limites. Acho que devemos dar tudo o que de bom temos, para que eles sejam 

bons e que possam retribuir com outros.  

É a minha filosofia e nunca tive problemas em me dar demais. Sempre me 

respeitaram bastante. Quando cheguei cá, era muito novinha. Mas nunca tive problemas 

a esse nível e eles sabem. Eles próprios sabem quais são os limites e falarem de limites é 

um contrassenso. 

 

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com as crianças/jovens?  

16 Educ. B Inst. D: Acho que devesse ter os dois lados. Proximidade, acho 

fundamental. Eles precisam de muito carinho, precisam de quem os ouça. Não que esteja 

sempre [a pessoa] a criticar, que diga mal.  

Acho que deve se ter uma relação de proximidade, mas cada um de nós deve 

arranjar maneira de que essa proximidade não perturbe a boa relação. Porque, às vezes, 

pode haver, muita proximidade pode dar asas a outras coisas e que, no mundo em que 

vivemos, podem ser mal interpretadas, não é?  

 Mas eu acho fundamental uma relação de proximidade, de carinho com os 

miúdos, porque eles precisam. E mesmos eles próprios se aproximam de nós [têm a 

iniciativa de se aproximarem]. O afeto e o carinho, é fundamental. E acho que sem 

proximidade, não faríamos nenhum trabalho. Não imagino eu, cá e eles lá. Aquela relação 

de afastamento… Se calhar, faço isso, quando acho que se portou mal. 

Às vezes, utilizo essa estratégia de ignorar. Acredito que ele… de mostrar que 

estou magoada, de sentir que estou magoada. Faço isso muitas vezes, porque ele se portou 

mal e quebrou a minha confiança. Utilizo essa estratégia e funciona bem, porque quando 

eles sentem que estamos magoadas, aquilo mexe com eles.  

Eu utilizo isso, mas não é regra. De vez em quando, [faço-o] quando estou 

magoada com eles, quando fizeram algo que me magoou imenso. Então, afasto-me um 

bocadinho. Não é um afastamento feito de propósito. Resumindo, acho que a proximidade 

é fundamental para estes miúdos. Carinho, afeto, atenção que lhe damos é fundamental 

para eles crescerem de uma forma saudável. 

 

17 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 

18 Educ. B Inst. D: É assim. Nós, como educadores… [pausa curta] é como lhe 

digo, alguns foram crescendo e nós - com o tempo - nós vamos aprender a conhecê-los. 
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E é assim. Nós conhecemos quando eles não estão bem e - claro - que devemos estar 

atentos a problemas de drogas, ao nível da sexualidade também. Estamos atentos a 

comportamentos que eles possam ter aqui ou fora da instituição. Mas é assim. Nós os 

conhecemos tão bem… Eu falo porque eu lido, não é? [De modo] que quando algo sai 

fora do normal, eu vou detetar, eu deteto logo e… [pausa curta] Lá está! Isso é 

experiência. 

 É o tempo que se passa com eles que me ajuda a chegar a essas conclusões. Agora 

- a esse nível - ao que devem estar atentos, é assim. O [no] dia-a-dia, nós estamos sempre 

atentos. Na escola, à relação que estabelecemos com a escola. É importante a relação de 

proximidade com a Diretora de turma. É essencial, porque é assim a maior parte das vezes 

as asneiras não é [passa] aqui [no Lar]. É fora da escola. E é importante sabermos qual é 

o grupo de amigos na escola. É fundamental. E é através da Diretora de turma que nós 

chegamos a essas informações e isso nós fazemos, não é? Estamos sempre atentos [para 

sabermos] com quem eles andam, ao nível de escola. Como é que eles são? Se há alguma 

coisa que ocorre fora do normal que acontece na escola? Porque a maior parte das coisas 

acontecem [acontece] na escola. E aqui - claro - gerir o dia-a-dia.  

Agora, conselhos? Conselhos, lá ‘tá é o dia-a-dia. É o estar. É o conversar. Isso 

nós fazemos imenso com eles. Eles têm um à-vontade de chegar à nossa beira e dizer - 

“estou com um problema”, ou “fiz isto”. Porque eles sabem que nós vamos descobrir. Às 

vezes, basta eles chegarem aqui, que eu já sei o que se passou na escola. Mas é verdade. 

Por isso é assim. Eles sabem e raramente me escapa. Por isso, eles têm essa abertura, 

mesmo connosco. 

 Quando fazem alguma asneira ou acham que nós devemos saber, eles são os 

primeiros a vir ter connosco e a dizer - “fiz isto, fiz aquilo”. E isso é bom. E a relação que 

nós temos com o mundo exterior, não é? Com o que se passa no futebol. As atividades 

que eles praticam fora, não é? Porque eles não passam o dia todo cá e, então, nós temos 

uma boa relação com os professores, com os treinadores, porque é nesses sítios que as 

coisas acontecem, não é? E pronto. É isso que nós fazemos.  

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Educ. B Inst. D: Isso não é fácil porque… [pausa curta] eu não sei se isso é 

alguma vez ultrapassável, não é? No fundo, se lhes perguntar, muitos gostam de estar 

aqui. A maioria gosta de estar aqui, mas se lhes perguntarmos, se queriam ir para a família, 
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a resposta é óbvia, não é? Aquilo que nós podemos fazer é tentá-los levar a perceber que, 

no fundo, a vinda deles para cá foi o melhor que lhes podia ter acontecido e tentar ver 

todos os aspetos negativos que eles tinham.  

Mas isso é muito delicado, porque é [assim]. Nós temos por regra serem eles a 

falarem da vida deles, porque é algo que os machuca, é algo que eles não querem falar. 

Só com o tempo é que eles começam a falar e dizem: “Ah! Em casa era maltratada, não 

comia…”  

Gostamos que sejam eles próprios… é algo melindroso e prontos. Quando isso 

acontece, aproveitamos para ver e dizer: “Afinal, aqui até podes ir à escola; aqui tens 

quem te apoie, até podes ir para a universidade, podes ter um curso… Olha! Não querias 

ser diferente do teu pai, da tua mãe” porque eles… vamos buscando essas pequeninas 

coisinhas para os ajudar a ultrapassar.  

É muito complicado o estar longe da família e, muitos deles, não ter contacto 

nenhum com ela. É muito difícil de ultrapassar. Mas vão ultrapassando aos bocadinhos.  

Com esta afetividade, este carinho que nós temos por eles e vamos assim 

ultrapassando e vendo e dizendo: “Há miúdos [em situações] piores [do] que vocês… que 

vivem situações piores que vocês”. E as coisas vão-se contornando. E claro que, às vezes, 

podem seguir caminhos errados e eles precisam do espaço deles, de se revoltarem, de 

agredirem, de dar pontapés. Precisam para exteriorizar a raiva, a frustração que sentem. 

E nós também lhes damos esse espaço e, depois, aproveitamos para conversar: “Mas o 

que é que está mal? O que é que correu mal? O que é que achas que nós podemos fazer?”  

Falamos muito com eles. O que nós fazemos de bem é conversar, porque isso é 

fundamental. Quando vemos que um miúdo não está bem, se não for eu, vai outra: 

“alguma coisa não está bem, vai ver o que se passa” e, às vezes, é no fim-de-semana em 

casa [com a família] e pronto e nós nos apercebemos e vamos falando.  

Claro que nunca podemos falar mal da família, por muito que às vezes seja 

verdade. Às vezes apetece dizer, “estás aqui por causa da tua mãe, a tua mãe…” Há 

situações em que eles estão aqui porque as mães, pronto… E, às vezes apetece [dizer 

mal]. Porque alguns acham que nós é que temos a culpa. E trabalhar e dizer-lhes que… 

“não”. “Estamos aqui para que vocês se sintam bem… e não temos culpa por vocês 

estarem aqui.” E eles vão crescendo e vão se aproximando e perceber o “porquê” que [de] 

estamos aqui e fazemos isto para o bem deles. E isso é bom.  
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21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 

22 Educ. B Inst. D: Sim. Tanto, que lhe falei naquele grupo. Nesse aspeto, os 

nossos miúdos têm essa capacidade de receber, de se aproximar e serem muito atenciosos. 

Acho que o nosso grupo, nisso, funciona muito bem. É como lhe digo. Tentar ser um 

suporte, mesmo ao nível da escola. Tentar mostrar-lhes a escola, os amigos, e tentar 

defendê-los, funciona. Isso acontece bastante e eles são um suporte e uma ajuda para nós 

também. Isso é verdade. 

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Educ. B Inst. D: Sim. Eles vêm cá e conversamos com eles. Ainda há pouco 

fui ao batizado de um miúdo que esteve cá, que nos mandou um convite. E fomos ao 

batizado dele. E pronto. Mandam mensagens, ligam-nos, mandam mensagem no natal, 

nos anos e muitos deles vêm cá. A maior parte deles vem por bem. Vêm cá e nós ficamos 

todos contentes, quando eles nos dizem que foi bom estar [estarem] cá e que viveram 

muito cá.  

No geral, temos uma boa relação com quem sai. Quem não vem cá, já sabíamos 

que isso iria acontecer. Não temos que ser a 100%. Mas eu sou suspeita, por isso, não 

posso falar muito.  

 

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Educ. B Inst. D: É assim … [pausa curta] mas nem a família às vezes está 

individualizada. Eu acho que não estamos. No fundo, nós tratamos de um todo. Mas, 

enfim, as coisas estão a melhorar, e mesmo nós aqui, estamos a melhorar num 

acompanhamento mais individualizado deles. Respeitar a individualidade, as suas 

características, as suas opções e isso vamos fazendo.  

Claro que um quarto para cada um é o ideal, mas já começamos a reduzir o número 

de camas nos quartos.  

Já é um passo. Eu acho que vamos caminhando. Ainda temos um processo muito 

grande. Com isso e também com o orçamento que temos é muito complicado. Claro que 

tentamos tratar de cada um e defender a sua individualidade, sempre que possível. Claro 

que há um caminho para o fazer. Mas eu acho que vamos chegar lá. 
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27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição? 

28 Educ. B Inst. D: À saída [na ida ou não para o meio familiar], normalmente, 

fazemos um jantar pelo meio. Compramos uma lembrancinha para ele. Eles também 

fazem uma festinha entre eles. Por vezes convidam amigos - os que são mais próximos, 

tipo como nas festas de anos e pronto. Tentamos desejar-lhes a “melhor sorte”.  

Claro que tentamos, após a saída, ter algum contacto, para ver se tá tudo bem, se 

a adaptação à família é feita, tentamos fazer isso. Às vezes, é um bocadinho triste vê-los 

ir, mas é feito muito pacificamente. Às vezes, dá tristeza quando eles estão aqui há tantos 

anos, mas tem de ser, porque é como os nossos filhos, temos que os deixar voar. Mas é 

feito uma festinha para eles.  

Eles vão à vida deles e desejamos-lhes as “melhores sortes”. Que, felizmente, 

alguns têm [sorte]. Arranjam um emprego e não se metam em caminhos [maus]… [pausa 

curta] Nós tentamos que não se metam em maus caminhos, com más companhias - que 

são o pior para eles. Felizmente, os miúdos que têm saído têm encontrado o seu rumo e 

isso é bom. Quando eles vêm cá e nos dizem: “’tou a trabalhar aqui, a trabalhar ali” … 

Pelo menos, trabalhinho têm. Ou “estou casado” ou “já tenho um filho”. O que se quer é 

que sejam felizes e, às vezes, não têm os mesmos destinos dos pais. Porque, no fundo, é 

assim o Lar. Eles são retirados da família, estão, não sei quantos anos no Lar sem apoio 

nenhum. E então o que se fez com as famílias - e há falta aqui - ainda porque as 

instituições não têm técnicos que trabalham com a família. Falta aqui alguém que trabalhe 

a família e normalmente ninguém trabalha assim, infelizmente. E temos que pensar 

realmente em trabalhar a própria família, porque é para lá que eles vão regressar.  

A maior parte deles vão para lá regressar [para casa familiar] e, se não se consegue 

todo um trabalho, o que é que vai acontecer, não é? Pode ser que eles - é o que nós 

desejamos - [pode ser] que aprendam, que interiorizem tudo aquilo que aprenderam cá. 

O valor das regras e tentem eles próprios mudar a família. Pode acontecer, não é? Eles 

próprios mudarem a família [comportamentos], porque senão muitos deles, no fundo, não 

têm ali [na família] nada e isso é que nos preocupa, realmente. Passam aqui seis, sete anos 

e voltam para a família. Às vezes, que sentido tem nisto? Porque é que não se trabalha a 

família?  

A família leva a tudo. Se for bem trabalhada, eu não digo que nos 100% dos casos 

a família possa mudar. Mas em alguns casos provavelmente mudaria. Contudo, não é dar 

dinheiro, [não é] dar subsídios [para] que as coisas funcionam, porque a maior parte das 

pessoas utilizam o dinheiro para buscar o vinho à tasquinha. É verdade.  
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E não é atribuindo verbas, que vamos resolver [o seu problema]. É o trabalho 

diário, no campo para evitar que os irmãos venham para cá e é isso que nós também 

tentamos fazer com as famílias dos nossos miúdos. Para haver um contacto mais de 

proximidade e tentar mudar alguma coisa, naquela família. Mas pode ser que algum dia 

mude. Há tanta gente no desemprego a querer fazer esse emprego [intervenção familiar], 

não é?
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3.8. Transcrição da Entrevista a Psicóloga A Instituição D 

 (Psic. A Inst. D) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Psic. A Inst. D: Psicóloga, gestora de caso. 

 

3 E: Há quanto tempo trabalha nesta área de acolhimento? 

4 Psic. A Inst. D: Eu trabalho nesta área, nesta instituição, há quatro anos, se não 

me engano. Em outubro, faz 5 anos. 

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Psic. A Inst. D: Quando eu entrei cá, como na altura havia o plano DOM, nós 

fizemos algumas formações. Não só quem entrava, mas até os técnicos da própria 

instituição.  

Todos fizemos algumas formações que eram dadas, ministradas pela Segurança 

Social. Portanto, fizemos algumas formações nesta área, mas não havia assim nenhuma 

formação específica. Eu, entretanto, pessoalmente, já fiz. Foi uma pós-graduação na 

[Universidade] Lusófona, no Porto, sobre esta área. 

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Psic. A Inst. D: Nós temos o Manual de Qualidade e, de acordo com ele, há três 

procedimentos muito importantes. Um deles é o acolhimento. Neste momento, temos em 

atenção em relação ao acolhimento. Aqui na instituição temos que fazer uma pré-

entrevista com o jovem e com a família e com o Técnico da CPCJ ou da Segurança Social, 

que fez o encaminhamento do caso. Tentamos perceber, antes disso em equipa - vamos 

analisar o pedido. O que realmente temos que preparar, tendo em conta, as características 

do jovem. Depois faz-se a tal entrevista, seguida pela pré-entrevista.  

Então agenda-se a entrada do jovem e, quando é feito o acolhimento, temos o 

cuidado de perguntar - antes da tal pré-entrevista - qual é a comida preferida deles, para 

depois nessa semana, dia (ou durante essa semana) podermos recebê-lo com o prato de 

que gosta. Também definirmos o grupo de acolhimento de crianças e jovens que podem 

passar pelas crianças que vão estar no mesmo quarto, na mesma faixa etária, que até 

possam ser colegas de escola.  
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Aí, tentamos criar um grupo que possa acolher esse jovem e também temos um 

panfleto, uma brochura que fizemos para explicarmos, ao jovem, as regras, os direitos, os 

deveres, as dinâmicas e as rotinas de instituição. [De modo] que ele também possa ler, 

para além de mostrar um bocadinho a casa [LIJ]. Queremos, de alguma forma que este 

acolhimento seja o mais benéfico possível, o menos negativo.  

Nunca é muito fácil para um jovem sair do seu ambiente natural e mudar-se para 

um sítio diferente, estranho. Então, tentamos aqui que seja o mais agradável possível, 

tendo em conta toda a conjetura da situação e, depois, tentamos à noite que todos os 

jovens se apresentem, que ele se apresente também, para começar a conhecer os nomes, 

as pessoas, as caras. Tentamos fazer aqui uma dinâmica de apresentação que normalmente 

é feita à noite, num espaço em que reunimos todos os jovens e fazemos as apresentações. 

E, depois, nessa semana, temos o cuidado de tentar perceber como é que ele está, [temos 

o cuidado] de irmos falando. Nós também dividimos os casos por gestores de casos, em 

que vai ter um gestor. Já sabe que é uma pessoa de ligação. Os educadores também são 

pessoas de ligação. [Procura-se] tentar ajudá-lo neste processo de transação e adaptação.  

Tentamos analisar o caso, sempre a nível… [pausa curta] é assim, a última 

decisão. A grande análise é feita em reuniões de equipas técnicas e educativas. Apesar de 

inicialmente acabar por aparecer ou ser lido na reunião de gestores de caso, que é um 

bocadinho mais restrita, mas, por norma, tentamos fazer com que toda a equipa técnica e 

educativa esteja envolvida no processo.  

9 E: vocês dentro da instituição têm pessoas somente para esse cargo, gestor de 

caso? 

 10 Psic. A Inst. D: Nós temos… nós somos alguns técnicos, somos cinco gestores 

de caso. Ou seja, somos nós que fazemos a ligação com a Segurança Social, a CPCJ, com 

os Tribunais e com a família. Fazemos a gestão do caso em si e desse jovem. E aí temos 

uma reunião para vermos a questão das férias, dos processos, de algumas situações para 

fazermos o PSEI, que é o plano socioeducativo individual.  

Aí somos uma equipa mais restrita. Mas depois tudo é feito [em conjunto]. Mesmo 

na equipa de gestores de caso é transmitido [o que for decidido] à equipa técnica 

educativa, que é constituído por um gestor de caso, mais uns educadores e outros técnicos 

envolvidos neste processo. É tipo uma equipa mais pequenina que faz algum trabalho de 

campo. Mas em que todas as decisões serão transmitidas à equipa técnica e educativa. 
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11 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

12 Psic. A Inst. D: Aqui, um papel muito importante é a questão dos educadores, 

porque os educadores acabam por acompanhar mais os jovens, nos fins de semanas, à 

noite. E então são figuras de referência. E acabam por ser muito importantes. Tenta-se 

aqui criar… [pausa curta]. Aliás, há várias figuras de referência que se juntam mais àquele 

[jovem] do que a outro. Uma coisa é o gestor de caso, que está incluído no processo, que 

vai falando com o jovem. Mas depois há outras pessoas de referência, que são os 

educadores que estão junto deles, que acompanham o estudo ou que estão aqui à noite e 

que acompanham o deitar. Aqui há várias pessoas de referência. Mas há, sim, um gestor 

de caso, o responsável por acompanhar… [pausa curta] eu neste momento tenho 7 

miúdos.  

Sou eu a responsável por esses processos e questões de que vem falar comigo. 

Quando eles têm questões como ir dormir a casa [familiar] ou perguntarem quando vão a 

casa, se vão nas férias ou se não vão ou a questão de as famílias ligarem para falarem 

comigo sobre algumas questões. Os gestores de caso externos [Técnicos da CPCJ] 

também articulam comigo, sobre aqueles miúdos. Trata-se desse tipo de procedimentos.  

Mas os miúdos podem ter relações afetivas com outros educadores, outras pessoas 

que os acompanham no estudo, ou que estão com eles noutras dinâmicas e que ganham 

processos de afetividade. 

 

13 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens?  

14 Psic. A Inst. D: Como é que é a minha relação? (risos). Eu não sei. Acho que 

é melhor perguntar-lhes a eles. Acho que é uma relação próxima. Pelo menos, tento ter 

uma relação de proximidade. E também acho que aqui é também produzido [esse efeito] 

pela forma como nos tratamos e como eles nos tratam a nós. 

 Uma das coisas que se repara aqui é que não nos trata [tratam] por “doutor” ou 

por “doutora”. É pelo nome próprio. Mas obviamente com respeito. Não andaram comigo 

na escola, como se costuma dizer ao nível popular. Há respeito e entendem o papel de 

cada um dos adultos.  

 

15 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

16 Psic. A Inst. D: É muito importante que haja uma dose equilibrada de tudo, 

assim como há numa família, porque apesar disto, não ser uma família, a verdade é que 
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eles moram cá e estão cá há muito tempo. Fazem uma vida normal como outras crianças. 

o sentir que vão para a escola fora da instituição, têm atividades fora da instituição. Onde 

eles ficam, onde eles jantam, onde eles dormem, onde eles estão é cá. Nós temos que 

promover um relacionamento e a educação deles de uma forma que seja equilibrada entre 

o afeto e a regra. E acho que é esta dose, que tentamos que seja equilibrada, que os vai 

promover com bases seguras para o seu futuro. Portanto, é muito importante a questão da 

afetividade com eles. É assim que nós também conseguimos mudar. É eles sentirem afeto 

de uma pessoa aqui, que podem falar, que podem desabafar, que podem contar. E isso - 

acho - que é muito importante…  

Há regras a cumprir, que eles têm que fazer, como nós tínhamos de fazer com os 

nossos pais. Quando nos portávamos mal, os nossos pais também nos chamavam à 

atenção. É um bocadinho esta dose equilibrada [entre afeto e regras] que promove as 

mudanças, mas não pode ser só de uma coisa ou só doutra. Tem que ser equilibrada, o 

que não é sempre muito fácil. Mas isso é em qualquer ambiente. 

 

17 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

18 Psic. A Inst. D: Mas aqui há uma proximidade nas relações. O facto de termos 

o escritório aqui ao lado e de termos a porta normalmente aberta - não sei se reparaste - 

para estar lá a falar, a conversar. O facto de termos o escritório muito perto tem as suas 

vantagens. Passam e cumprimentam. Há aqui o cumprimento de um relacionamento mais 

informal e mais próximo de contactos. E do facto de como eles nos tratam é a forma de 

ligação, não é hierarquizada. É mais horizontal. Não tão vertical, ainda com respeito 

obviamente. Também estamos a educá-los para que sejam adultos responsáveis. E que 

têm que ser educados nos vários sítios. Por isso, acho que a minha relação com as 

crianças/jovens é próxima…  

E tentamos sempre promover - o nosso Projeto Educativo fala da questão de 

educar com afetividade para a autonomia. Estamos a trabalhar um Projeto de Autonomia, 

mas sempre com a questão da afetividade.  

E afetividade por vezes é impor regras. É, às vezes, sermos um bocadinho mais 

duros. Mas por outro lado o sermos próximos, o sermos carinhosos com eles, dedicarmos 

tempo com eles, porque mais que um processo de papel é a ligação física [no afeto] que 

temos com eles. E isso tentamos promover (risos). Às vezes, é complicado gerir tudo, 

mas de uma forma geral o meu relacionamento e o dos meus colegas é próximo.  
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19 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 

20 Psic. A Inst. D: Isso, à medida que as vamos conhecendo percebe-se. Às vezes, 

aqui, quando temos reunião de equipas técnicas, chama-nos a atenção, “olha aquele miúdo 

parece que anda tão calado… [pausa curta] será que está a lidar bem com esta situação, 

ou com aquela?” De uma forma geral, fomos conhecendo os miúdos. Vamos conhecendo-

os, vamos vendo se aquele está mais calado, um [outro] que é muito extrovertido, se está 

demasiado extrovertido e que era mais calado. Às vezes, eles vão contando ao longo do 

discurso. A gente apercebe-se que ele não está a passar uma fase muito boa.  

Acho que aqui não é muito diferente do que se passa numa família com filhos. Os 

pais conhecem os filhos. Sabem que aquela postura não é normal. Portanto, pode não ser 

nada de significativo. Pode ter tido uma chatice, como pode ser algo que o está a afetar. 

E aí tem a ver com o conhecimento que nós temos deles e que, pelo comportamento, 

sabemos que estão a ter mudanças comportamentais, diferentes atitudes. Nós vamos 

percebendo que ali [na criança/jovem] não está algo bom. Portanto, não há aqui, uma 

coisa muito [elaborada], não há aquela coisa que tem “quatro sintomas” que não estão 

bem, não é tipo check-list. O sintoma não bate, não, é? Tem a ver com o conhecimento 

que não está muito longe do familiar, [porque] não somos todos iguais. 

Tem a ver com o conhecimento que temos daquele jovem, porque nós temos aqui 

jovens agitados e extrovertidos e que falam e outros que são tímidos.  

É estranho. Se calhar um miúdo que é muito agitado e que fica muito calmo… E 

um miúdo que é introvertido e fica muito introvertido. É estranho. Portanto, porque não 

bate bem na personalidade na maneira de ser. Por vezes, pode ficar mais extrovertido, 

como pode estar ali a descompensar alguma coisa. Pode estar mais… [pausa curta] pode-

lhe afetar de uma forma qualquer. Tem a ver com a atitude e parte sempre do 

conhecimento que nós temos.  

Posso até nem ter reparado que o miúdo está diferente, mas um colega meu até 

reparou mais no miúdo ou chamam –lhe a atenção uma atitude qualquer. Nas reuniões, 

muitas vezes, debatemos: “Olha! Este miúdo até é calminho, mas pode não estar a lidar 

com a situação.” Ou por exemplo um miúdo que o irmão saiu e que era muito calminho, 

mas pode não estar a lidar bem. A sua posição perante as coisas pode ter a ver que não 

está a lidar muito bem com a saída do irmão, que voltou para casa [familiar]. Debatemos 

isso, porque pode-me ter falhado a mim, mas outro colega estar atento.  
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Vamos estando atentos a pequenos sinais que eles têm. Que podem até nem serem 

muito claros, não dão nas vistas. Mas pode estar [o miúdo] desmotivado. Esta 

desmotivação pode-se notar na escola, mas pode ter mais alguma coisinha, mas é do 

conhecimento de cada um. Não sei se fui muito clara. É uma pergunta complicada de 

responder. 

 

21 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

22 Psic. A Inst. D: É assim. Depende muito de caso para caso… aqui o trabalho… 

eu sou Psicóloga. Aqui o trabalho a nível de psicologia acaba. Nós não conseguimos fazer 

um grande trabalho de gabinete porque temos muitas funções. Acabamos por fazer um 

trabalho mais de proximidade e, às vezes, passa por olharmos para o problema daquele 

jovem. O que é que podemos fazer por ele em que contexto, se é aqui ou se é na escola. 

Articularmos… [pausa curta] Todos nós somos encarregados de educação quando é 

necessário. Articular com a Diretora de turma e ver o que é que se passa. Se é com família, 

tentar articular… o falarmos com eles, o dar atenção.  

Às vezes, envolver as figuras de mais referência, o educador de maior referência, 

para ver o que podemos fazer e saber que é uma situação complicada, que nós não 

conseguimos acompanhar na melhor maneira. Em último caso, encaminhar para apoio 

externo.  

 

23 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 

24 Psic. A Inst. D: São um apoio… fazem um trabalho interessante a nível de 

regulação, quer de integração, quer comportamental. Porquê?... Porque no fundo vão ser 

os companheiros de quarto, os companheiros de brincadeira.  

É com eles que eles vão estar e, às vezes, é-lhes fácil. Como é que vou-te dizer 

isto? Ao nível de aprendizagem, é mais fácil. Às vezes, para eles aprenderem com os 

colegas [é melhor] do que aprenderem com os adultos. Parece ser mais fácil, o saberem 

que… sabem que à hora de refeição têm que fazer não sei o quê… [pausa curta]. Se calhar, 

aprendem isso mais facilmente com os colegas do que com os próprios educadores. [Pode 

ser o exemplo] do terem que saber que têm que ir para ali e para acolá na casa [Lar]. Ou 

saberem que isto é uma asneira, [sendo bom] o colega dizer “não faças isso!”  
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O regular, ao nível comportamental e de integração, é muito importante a miúdos 

que chegam. Já o facto de ir para ali, para os matrecos ou para o ping-pong e estarem a 

brincarem com alguém, faz com que o processo de integração seja muito mais leve. 

Porque quando chegam já sabem que há as atividades lúdicas e já tiveram a brincar com 

aquele e já conheceram… o irem jogar a bola… Facilita a aprendizagem e pode facilitar 

para o bem, mas também pode ser nocivo. Isto é, se entrar aqui um miúdo que tenha 

muitos problemas, também pode prejudicar os que aqui estão. Isto é, fazer uma boa gestão 

dos ingressos, dos acolhimentos, porque aquilo que pode ajudar, também pode prejudicar.  

Mas sim, de uma forma geral. Daí que, quando se dá o acolhimento, se cria o 

grupo de acolhimento, para que seja mais fácil a integração deles. Porque nós podemos 

ser próximos, mas se os colegas também forem, se os colegas também ajudarem a explicar 

as coisas, tudo ocorre de uma maneira muito mais facilitada.  

 

25 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

26 Psic. A Inst. D: Com alguns. A ideia é nós tentarmos telefonar, fazemos aquele 

follow-up para saber como eles estão. De uma maneira geral, mantemos ligação até 

porque, a maior parte deles - não todos - mas muitos deles podem não aparecer logo. Mas 

passado algum tempo, lá estão, aparecem, vêm fazer visita.  

Às vezes até miúdos que saíram de uma forma… saíram porque queriam sair. 

Temos aqui um caso que, de repente, esteve muito tempo sem aparecer [no Lar]. Mas 

agora passa cá a vida (risos). Queria tanto sair e agora está cá. Por isso, acontece. Mas 

tentamos fazer isso, fazer uma ligação, de telefonar, perceber como eles estão, se está 

tudo bem, mas nem precisamos de fazer tanto isso, porque de uma forma espontânea eles 

aparecem. 

 

27 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

28 Psic. A Inst. D: Essa é uma pergunta muito difícil, porque acho que há uma 

diferença entre o tentar e o conseguir. Tentar, eu acho que se tenta, cada vez mais. Acho 

que cada vez mais há esta necessidade de dar atenção ao jovem como ele é e tentar 

personalizar o tipo de mecanismos e procedimentos, tendo em conta a especificidade de 

cada um.  

Agora a facilidade ou conseguirmos realmente isso não é muito fácil, tendo em 

conta o numero de jovens que temos. Neste aqui, temos 40. Não é muito fácil 
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conseguirmos realmente trabalhar com… [pausa curta] de tentarmos trabalhar de sermos 

realmente eficazes ou a 100%. Acho que é muito complicado e difícil. Mas acho que o 

mais importante é o tentarmos e o tentarmos melhorar os nossos procedimentos e as 

nossas maneiras de agir, de estar com eles, [segundo] a necessidade de cada um. A 

questão de dividir os processos foi uma forma de estarmos mais conscientes do processo 

de cada um. É mais fácil, temos a noção de certos processos.  

Eu tenho a noção de todos, mas sei daqueles sete casos muito bem. Consigo estar 

mais preparada para lidar com aqueles sete casos, de forma mais individualizada, do que 

estar consciente dos 40 casos. E acho que tem a ver com estes procedimentos. Na nossa 

maneira de agir, que procura - que procuramos - trabalhar em prol dessa tal especificidade 

de cada um. A nível de espaços, eu acho que melhoramos bastante, agora que tivemos as 

obras da reconstrução da casa e procurou-se ao pensar também ser de raiz. Estamos numa 

mesma estrutura, tentamos criar aqui espaços que tenham a ver com eles.  

Os quartos foram remodelados e, neste momento, onde havia 4 camas agora temos 

3. E procurámos que fossem mais confortáveis e que estejam [os quartos] ligados a eles, 

para que o espaço deles seja mais especifico às necessidades de cada um, com maior cor 

e que se sintam melhor, mais próximos de casa [familiar]. Agora os quartos têm um ar 

mais familiar do que antes tinham.  

Se formos atrás [no passado], nas instituições, é muito diferente do que é hoje em 

dia. Mesmo as salas. Nós temos uma sala de estudo aqui ao lado, mas a outra é a sala 

multimédia. Tem televisão, tem playstation, tem quatro computadores, tem livros, tem 

mesinhas para estudar, tem cartas- Temos ali o salão, do teatro, que também é salão de 

jogos. É procurar criar vários sítios, onde possam sentir-se mais à vontade, de acordo com 

as especificidades de cada um. Há os que até gostam de ler banda desenhada e de estar 

ali no seu cantinho a ler. Temos ali um cantinho com bonecos e carros e há miúdos que 

gostam ainda de brincar- Temos outros [espaços] com televisão.  

Temos isso tudo, com vários espaços para os gostos de cada um. Eu acho que 

nisso temos procurado fazer um esforço de criar espaços, para que eles possam sentir 

mais, que gostam. Claro que tudo em q.b., como é assim em nossas casas. O meu filho, 

se gostar de ver sete horas de televisão, não o vou deixar estar a ver sete horas de televisão 

ou a jogar playstation. Isso não lhe faz bem. Tem que fazer outras coisas, mas tem a 

possibilidade de o fazer. 

Eu acho que tem a ver com isso, o que a casa [LIJ] procura. Então agora com as 

obras, procurámos que eles tivessem dinâmicas cada vez mais parecidos com uma casa 
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familiar. Só que é muito macro, não é micro. E temos rotinas, tem que haver rotinas, tem 

que haver dinâmicas, pois eles são muitos. Há coisas que têm que ser feitas de 

determinada maneira para que possam funcionar, mas não quer dizer que nós não 

podemos partilhar aqui espaços que sejam mais agradáveis para eles. No meio disto tudo, 

procuramos fazer as coisas de forma… mais pessoal, para que não seja muito impessoal, 

que seja familiar.  

Tendo em conta as especificidades da casa, do tipo de instituição, em termos de 

número, não dá para fazermos o que fazemos numa casa [familiar], com quatro, numa 

casa [LIJ] com quarenta. Os processos de uma casa [familiar] de quatro não vão funcionar 

aqui [LIJ], porque falham. As coisas têm de ser feitas consoante o número.  

 

29 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição?  

30 Psic. A Inst. D: A saída é sempre apercebida com eles, do que foi pretendido 

de acordo com o estudo de caso, da família. Depende, se forem maiores de idade ou não, 

se são eles que querem sair, como querem sair. Faz-se sempre esta ligação. 

Tentamos fazer mesmo ao nível institucional e, depois, ao nível da saída, tentamos 

fazer uma festinha, um objeto, um powerpoint, algo que marque como fazer uma festa de 

saída. Também dar-lhes um mimo para eles e também facilitar o processo até porque, ao 

[nível do] próprio grupo, por estarmos a lidar com uma saída, não é fácil. Mas todos eles 

lidam com a saída do colega. Tentamos fazer essa festinha, essa despedida, uma coisa 

desse género para facilitar. Mas é sempre um processo que é negociado. Que tenta ser 

preparado dentro das nossas possibilidades. Se for uma coisa com tempo, depende de 

cada processo. Já pusemos os colegas a fazer um vídeo ou uma atividade para apresentar 

ao colega, na festinha de saída dele. 
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3.9. Transcrição da Entrevista a Psicóloga B Instituição D 

(Psic. B Inst. D) 

 

1 E: Que profissional é, dentro do LIJ? 

2 Psic. B Inst. D: Sou Psicóloga. 

 

3 E: Há quanto tempo trabalha nesta área de acolhimento? 

4 Psic. B Inst. D: É assim. Eu fiz o estágio curricular em 99. Por isso, 

considerando que a licenciatura a terminei em 2000, são 13 anos.  

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Psic. B Inst. D: Hum… é assim. Nós vamos tendo [formação], no nosso plano 

de atividades. Nós vamos tendo formações em diversas áreas, que são enriquecedoras 

para o nosso trabalho. Também temos uma supervisora externa que, de alguma forma, 

nos dá aconselhamento e apoio. 

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Psic. B Inst. D: Quando o acolhimento é - não é acolhimento de emergência 

[em que a criança chega com o Técnico da CPCJ e fica na instituição no mesmo dia], ou 

seja, nos acolhimentos normais, entre aspas, quando há um pedido feito, há um tempo 

para responder a esse pedido, há uma preparação desse acolhimento. Ou seja, antes de a 

criança entrar na instituição, já há uma preparação própria do grupo para receber essa 

criança de uma forma mais adequada, para que se consiga uma melhor adaptação.  

É esse o nosso principal objetivo. Então, como isso é feito? Recebemos o pedido 

de acolhimento. É nomeado um gestor de caso, que é o Técnico que ficará responsável 

por organizar todo o processo de chegada da criança e toda permanência dela cá, até a 

preparação da saída. É definido um grupo de crianças/jovens para o apoio. Chama-se 

grupo de apoio ao acolhimento e é feita uma pré-entrevista.  

Ou seja, a partir do momento que nós deferimos o processo, que enviamos a 

informação de que admitimos [a criança/jovem], é feita uma pré-entrevista com a criança, 

com o Técnico que é o intermediário, que faz o pedido de acolhimento ou pela Segurança 

Social ou pela CPCJ. E depois é feito [o processo]. E também procuramos que a família 

seja envolvida nessa pré-entrevista.  
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É apresentada a instituição, a apresentação da própria dinâmica para facilitar essa 

adaptação da própria criança. Também se percebe a disponibilidade da mesma em se 

integrar na instituição. E depois é agendada o acolhimento e nesse acolhimento, hum... o 

grupo de apoio estará mais por perto da criança. Faz a apresentação do quarto. Há também 

uma sessão de “boas vindas”, que é feito por exemplo no jantar. Nessa pré-entrevista é 

recolhida, por exemplo, a informação de qual é o jantar favorito da criança, e assim 

proporcionamos algo simbólico à adaptação. 

 

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Psic. B Inst. D: É feita a designação do gestor de caso, que é o tal Técnico que 

fará o processo todo da criança. Como é feita essa escolha? Essa escolha, com base 

essencialmente, em que todos nós temos um número de crianças. E depois há essa 

abertura e disponibilidade.  

Mas isto é definido em equipa. Não existe [existem] critérios para… [pausa curta] 

quer dizer, tenta-se sempre adaptar de acordo com o perfil que vem no relatório, [dirigido] 

ao Técnico que irá a acompanhar. Mas é uma decisão em equipa. Todos partilham e dão 

opinião, para definir quem ficará como gestor de caso. 

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens?  

12 Psic. B Inst. D: É assim. Procura-se que seja uma relação de proximidade, 

tendo por base uma relação profissional. Agora nós estamos num contexto muito 

particular. Aqui [no LIJ] é a casa deles e, como tal, não sendo um ambiente familiar. Nós 

vamos proporcionar um ambiente mais próximo do ambiente familiar. E isso implica uma 

relação próxima com um caráter afetivo e é assim que eu defino a minha relação com 

eles… Claro tendo, sempre por base a questão profissional. Mas num contexto como o 

nosso, a relação tem que ser muito na base da informalidade. 

 

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Psic. B Inst. D: Hum hum. Aí está! Eu acho que aqui [no LIJ] temos sempre 

as duas vertentes, o afeto e disciplina. O que é que é difícil? É o equilíbrio e isto tem que 

ser sempre doseado, há crianças com as que poderemos ser muito mais flexíveis, porque 

percebe [percebem] até onde pode [podem] ir. Mas há crianças/jovens que temos que 
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direcionar, focar a questão da disciplina e das regras, dos limites. E a questão afetiva vem 

um bocadinho subjacente a isso.  

Ou seja, nós temos que nos adequar ao jovem que temos à nossa frente. Agora os 

pilares do desenvolvimento de qualquer criança e de qualquer jovem é mesmo conseguir 

dosear, o que é muito difícil, entre a disciplina e o afeto. É nessa base que tentamos dosear 

o trabalho.  

 

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

16 Psic. B Inst. D: Sim, claramente. O trabalho só se consegue fazer na base da 

proximidade e da confiança.  

 

17 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 

18 Psic. B Inst. D: É assim. Na pré-entrevista, digamos que o problema que nós 

passamos… [pausa curta]. Cada criança que cá chega, tudo lhe é permitido, desde que 

não falte ao respeito aos adultos, não minta e não roube. Digamos que é uma linguagem 

acessível e que eles percebem e tem a ver com os valores.  

Procura-se, na base do nosso trabalho, a questão desses princípios. Se nós 

percebemos que algum jovem… [pausa curta] se tiveres alguma informação escolar que 

o jovem está a faltar às aulas, se está a ter algum comportamento inadequado em respeito 

aos alunos, isso é motivo de alerta. Hum pela parte do mau comportamento.  

Por outro lado, sinais que nos possam preocupar, tais como, isolamento, apatia, 

desmotivação, seja pelo isolamento seja pelos comportamentos mais agressivos. Ou seja, 

pela disponibilidade do jovem em dizer: “eu sinto isto, eu preciso disto.” Ou pela própria 

expressão das necessidades. Agora, com o contacto, nós vamos percebendo e também 

vamos conhecendo o jovem e vamos percebendo o que há ali [no jovem] que está bem e 

o que poderá não estar. 

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Psic. B Inst. D: Se nós percebermos que algo não está bem com eles ou com a 

família, ou com quem os rodeia. Mas a questão familiar é muito sensível. Eles sentem 

muito a questão familiar. Eles sentem culpa, sentem preocupação, com o que se passa em 

casa.  
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Eles estão cá, mas a cabeça muitas das vezes está noutro sítio. É como nós… 

Muitas das vezes eles vêm falar connosco e explicam a situação; outras vezes, são os 

próprios colegas que alertam. Mas de uma maneira geral há sempre um apoio significativo 

para eles e como nós funcionamos em rede e em equipa, facilmente, temos acesso a essa 

informação.  

Há casos em que não nos apercebemos e, às vezes, o problema pode adensar 

[adensar-se] e, muitas das vezes, já no limite. Isso aconteceu num caso de um jovem que 

estava a passar um quadro depressivo e foi passando um pouco despercebido e pronto… 

E tudo é preciso - estarmos atentos. 

 

21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 

22 Psic. B Inst. D: Eu posso até dizer que são o principal apoio aos que chegam. 

Isto porquê? Hum… primeiro, por causa da idade deles. Na idade que nós admitimos 

crianças e jovens, o grupo de pares é a principal referência. Neste caso, ainda não é 

referência, porque estão a se conhecer, mas há a questão que é de identificação. Alguém 

que já cá está, que já passou pelo mesmo processo, que eles estão a passar, que de alguma 

forma são instruídos para serem um apoio para aquele jovem. Além de que eu considero 

que o grupo de pares é o principal grupo de apoio na integração, pois está por perto, vai 

mostrar o quarto, explica-lhe como é que o funcionamento da casa [do Lar].  

Tudo isto numa linguagem que lhes é muito mais familiar, porque é a linguagem 

deles. Apresenta-se a escola. Há jovens que frequentam a mesma escola e são integrados. 

Serão sempre uma presença próxima. O adulto é uma presença próxima, mas tem um 

horário de trabalho, há um educador neste turno e depois entra outro e - digamos - que o 

grupo de pares será aquela continuidade próxima. Daí eu achar que é uma peça 

fundamental na adaptação e também o grupo de apoio funciona como alerta. “Olha! Ele 

disse isto, ele precisa daquilo.” Muitas vezes, se o jovem ainda não tiver esse à vontade, 

o grupo de apoio será ali o apoio… 

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Psic. B Inst. D: Nós procuramos fazer -digamos - um acompanhamento à 

distância das saídas dos jovens. Chamamos a isso um follow-up, ao acompanhamento. E 

nesse acompanhamento, muitas vezes, não temos que ser nós a deslocarmos ou a 

telefonar. Eles regressam, passam por cá, dão conta do que estão a fazer, estão a trabalhar, 
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se estão a estudar. Temos tido grande parte dos jovens que saem e continuam a manter 

esses laços, esse elo. E temos outros que saem e perdemos o rasto. Agora ficamos sempre 

com contactos e, de uma maneira ou doutra, vamos sempre fazer esse acompanhamento 

à distância. 

 

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Psic. B Inst. D: É assim. Lares de Infância e Juventude, como é a nossa 

estrutura, é difícil. Isto porque é um grupo muito grande e há a partilha de muitos espaços 

tendo a consciência disso, dentro desta estrutura grande (para um grupo muito grande de 

crianças e jovens), tendo [tem-se] a consciência de que é muito difícil muitas das vezes 

permitir esta privacidade ou esta individualização. Tem-se em conta essa limitação. Por 

exemplo, nas obras que fizemos, [contámos] com que os quartos já tivessem oportunidade 

de proporcionar aspetos que lhes permitam sentir aquele espaço como deles. Por exemplo, 

a moldura que têm na mesinha de cabeceira, é a escolha da cor da camarata. É poderem 

pôr objetos pessoais. É o tentar com pormenores criar essa possibilidade como deles. Mas 

sabemos que nesta estrutura não é muito fácil. São quartos para três camas, em base de 

camaratas. 

Ou seja, é uma estrutura que só por si não é tentadora, mas há uma preocupação e 

há uma série de tentativas de criar um espaço muito mais individualizado e com algo que 

eles se identifiquem. 

 

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição?  

28 Psic. B Inst. D: A preparação da saída, hum… É feita da mesma forma que o 

primeiro acolhimento. Também se tenta mobilizar o grupo, no sentido de atribuir um 

objeto simbólico, como um momento especial, para o jovem que vai sair. Isto não é… 

Como é que eu hei de dizer? Lembro-me, por exemplo, que para um jovem 

fizeram um filme. O grupo de pares quis proporcionar esse momento. Com outros, por 

exemplo, fazemos uma lembrança, com várias fotografias com montagens, quer dos 

educadores, dos técnicos, dos colegas. Hum… Agora, procura-se sempre juntar 

informação importante de todo o processo, cá na instituição. Pelo menos, os mais 

significativos. Nós procuramos criar uma capa, que é tipo as historias de vida de cada um, 

onde é [são] anexada por exemplo fotografias, diplomas, tudo aquilo que por exemplo 
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nas nossas casas [familiares] vamos colecionando na nossa vida. Não nos apercebemos, 

mas geralmente acontece, naturalmente.  

Numa instituição é diferente. E, se não tivermos essa preocupação de irmos 

juntando essas coisinhas, podem parecer não terem valor nenhum. São as historias de vida 

de cada um. [De modo] que eles vão olhar para trás e aquilo faz todo o sentido no processo 

de vivência que tiveram, porque não foi uma passagem sem história, foi algo com 

principio, meio e fim.  

Ou seja, todos esses objetos, fotografias, diplomas vão dar sentido à passagem 

deles. E então nós procuramos recolher o que seja significativo para lhes entregar e, acima 

de tudo, que eles sintam que foi uma passagem, mas que as portas não estão fechadas.  

Lá fora, as coisas podem não correr bem, mas cá continuaremos para… para ter 

uma retaguarda. E com o jantar também, com a festinha. Depois eles têm a possibilidade 

de convidar os coleguinhas mais próximos. Podem alguns deles, mais velhos, já estarem 

a trabalhar ou terem algum fundo de maneio e a instituição pode apoiar, também, na 

compra de bolos e fazer a festa para os amigos.   
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3.10. Transcrição da Entrevista a Animadora Sociocultural, Instituição E 

(Anim. Soc. Inst. E) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Anim. Soc. Inst. E: Eu sou Estagiária de Animação Sociocultural. Mas neste 

momento faço um pouco de tudo. Acompanho-as nas refeições, vou com elas também ao 

médico e outras coisas, atividades. E como elas não estão diariamente [no tempo todo na 

instituição], como elas estão nas aulas, é um pouco difícil de fazer atividades com elas. 

Contudo, futuramente, poderei realizar atividades de animação. Mas já trabalhei cá noutra 

função, já fui Auxiliar de Lar.  

Mas também já tive [estive] com as jovens e fazia acompanhamento nas tarefas 

[das jovens]. Precisam sempre que alguém esteja com elas - e com as idosas. Havia idosas 

que estavam acamadas em tratamento e eu, como tinha alguma prática, porque cuidei de 

um casal amigo de idosos, ajudava na higiene e a transportar e assim.  

 

3 E: Há quanto tempo trabalha na área de acolhimento? 

4 Anim. Soc. Inst. E: 4 anos.  

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Anim. Soc. Inst. E: A minha formação vem da licenciatura. Temos várias 

cadeiras, tais como cidadania e assim. Mas aqui também há formações. Eu comecei agora 

em outubro. Não, [comecei no] final de setembro [retificação]. Abriu aqui uma formação, 

que eu estou a participar, e que é sobre “comunicação e interação pessoal”. Mas há várias 

formações, desde “segurança e higiene no trabalho”. Falam também sobre a família. 

Antes, não participava nas formações, porque não era trabalhadora de Quadro. Não podia 

participar. Comecei por fazer voluntariado. Depois, foram precisos mais alguns dias. As 

pessoas da instituição pagavam-me. Mas acho que sim, que há formação.  

Agora estou a participar naquela [formação] e é contínua. Acho que as há. Mas o 

trabalhar com seres humanos não é só formação. Já vem de nós. Somos cidadãos [e 

cidadãs], somos pessoas que temos necessidade de nos dar - entre aspas - aos outros e 

acho que formação é o diário, o estar e o conviver e o escutar. 
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7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Anim. Soc. Inst. E: Em relação a esse processo só mesmo o Técnico de Serviço 

Social e Psicólogo é que pode responder. Aqui, quando são acolhidas, nós tentamos 

sempre fazer o nosso melhor. Acolhê-las e acarinhá-las, para que elas se sintam em casa. 

Acho que também os técnicos que acolhem, desde início, fazem por isso. Depois, é ajudá-

la a ambientar-se, a conhecer a rotina da casa [do Lar]. Ela é tratada como as outras jovens, 

sempre. 

   

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Anim. Soc. Inst. E: Fica… são várias Técnicas no serviço de 

acompanhamento, Psicólogos e Serviços Sociais e - pelo que eu pude ver - acho que há 

sempre uma técnica responsável por aquele caso, não pela jovem. Há Técnicas que 

acompanham o caso delas.  

Mas há outras Técnicas que acompanham na escola, [como] a Encarregada de 

Educação. É ela quem vai às reuniões e quem estipula os horários. De resto, não lhe sei 

responder se há alguém específico para acompanhar a evolução. Todas trabalham em 

equipa e há sempre uma que é responsável por aquele caso. Como são muitas, é mais fácil 

dividi-las por grupos, não é só uma [Técnica] pelos vários grupos. 

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens? 

12 Anim. Soc. Inst. E: Eu acho que é boa. Sou uma pessoa dinâmica. Acho que 

elas gostam disso. Quando elas me contam um segredo e assim, eu percebo até que ponto 

aquilo é um segredo. Imagine se elas me contam que consumiram substâncias. Eu tenho 

que pensar se isso é um segredo ou se é algo que as vai prejudicar. Se for algo de 

prejudicial, tem de estar ao corrente alguém que esteja superior a mim, caso contrário não 

seria ético.  

Depois, estar com elas. Acho que elas gostam do meu trabalho. Tento fazer o meu 

melhor. Como também já fui uma jovem que também fui institucionalizada, também 

percebo um pouco mais as outras pessoas. O que é estar fechada, não poder estar com as 

pessoas quem mais gostamos, o que é não poder estar com o telemóvel, não podemos ir 

ao frigorífico e comer aquilo que nos apetece…  
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Não é que aqui elas passem fome. Têm essa necessidade [satisfeita]. Têm uma 

refeição normal. Mas quando eu digo ir ao frigorífico: “Olha! Apetece-me um iogurte 

agora, vou comer!” Percebo e entendo. Muitas vezes, elas dão-se mal com isso e estarem 

aqui acho… É assim. Como elas se identificam um pouco comigo, eu acho que sou uma 

pessoa que tem uma boa relação com elas. Claro que com alguma perceção, mas tento 

não me envolver tanto. Mas acho que sou uma amiga. Como sou uma pessoa com uma 

idade muito próxima. 30 anos - não é muito próxima (risos) - com uma idade 

relativamente próxima à delas - se calhar, sentem-se mais à vontade.  

Sou uma pessoa assim passada da cabeça - no bom sentido. Acho que sim. Que é 

uma boa relação, ótima. Acho que tem sido muito valorizada por mim e também por elas, 

quando me veem dão me abraços e eu sinto-me bem. É sinal de que estou a fazer o meu 

trabalho em condições e que estou a fazê-las crescer. 

 

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Anim. Soc. Inst. E: Saudável, sim, com limites. Saber até onde uma pessoa 

pode avançar e quando deve parar. 

 

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

16 Anim. Soc. Inst. E: Sim. Até, porque há sempre aquela miúda que nos toca 

mais, no meu tempo… [pausa curta]. Neste momento, vivo com uma senhora que foi 

minha Educadora. Se calhar, é como se fosse minha mãe, é minha mãe.  

Pelo menos, eu trato-a como se fosse. Se calhar, se ela tivesse tido uma distância 

relativamente… um pouco mais, se ela me tratasse de uma forma diferente, hoje não 

estaria com ela. Não teria a relação que eu tenho. Claro que não é, como hei de dizer, de 

distanciamento tão grande que a gente não vá mostrar o afeto com aquela jovem. Também 

devemos proteger-nos, porque até pode acontecer. Às vezes, há jovens infelizmente que 

andam com grupos de risco. Não sabemos até que ponto nós vivemos, pois, o perigo é 

com quem elas andam. É só mais por isso e também manter um bocado de respeito. 

Quando damos demasiada confiança, elas acabam por abusar. Há jovens que até se 

excedem e isso não é bom. 

 

17 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 
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18 Anim. Soc. Inst. E: Quando elas [as jovens] começam com muitos segredinhos 

umas com as outras, quando elas por qualquer coisa se aborrecem, se uma colega diz: “ai 

não sei quê” - têm aqueles repentes, é sinal de que ela não está bem, que há ali alguma 

coisa que não está bem. Se calhar, quando elas vêm da escola, a gente percebe logo 

quando as aulas correram bem, quando não correram, porque a forma como elas dirigem-

se [se dirigem] a nós é diferente.  

Por exemplo, quando nós entramos ao serviço, elas dizem - “Bom dia! Como é 

que estás?” Depois, querem um beijinho, um abraço. Já quando vêm da escola e vêm um 

bocado aborrecidas, porque as aulas não correm bem, porque um professor [lhes chamou 

a atenção], às vezes, também é desculpa. Há miúdas com algum historial, miúdas que têm 

muitos problemas familiares e não só. Se calhar não lhes foram impostas regras e elas 

têm muitas dificuldades em estar com quem exige que elas se comportem como pessoas. 

E a gente percebe logo.  

Quando a aula não correu bem, ou o professor chamou-o à atenção, mesmo 

quando andam com outros grupos lá fora, vêm e discutem. Aquela menina deu a 

informação errada [mentiu], a gente entende pelo comportamento, pela atitude, pela 

maneira de estar. Quando está num sítio, por exemplo, na sala de jantar, está amuada, está 

a fazer birra. Sabemos que ali [na jovem] algo não está bem.  

Também quando elas vêm da escola caladinhas ou faltaram as aulas, ou fizeram 

outra asneira, que não seja [é] faltar às aulas. Temos algumas jovens que consomem 

charros e assim. Já têm um historial complicado e chegar aqui e tentar mudar-lhes a rotina 

é complicado. Mas acho que são estes os sinais [referido no que foi anteriormente dito]. 

Também há aquelas que conseguem passar, como hei de dizer, pelos pingos da chuva. 

Estão bem, mas nunca sabemos se estão bem ou mal. São muito fechadas e não 

conseguimos chegar a elas. Só os técnicos que as acompanham, dentro da casa [do Lar], 

é que - se calhar - conseguem. 

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Anim. Soc. Inst. E: Eu não posso ajudar muito. Só posso dar o exemplo de 

quem viveu catorze anos numa instituição e que - se calhar os tempos eram outros - não 

tinha liberdade, nem saía como elas. Agora saem duas horas e meia [por dia]. Eu não saía. 

Tento explicar que, embora seja difícil, a gente estar numa instituição, não 

pensamos que é prejudicial para nós. Se estamos aqui, é por algo não correu bem. E elas 
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só têm que agarrar a algo [como a criação de objetivos]. Têm vontade de fazer, não é? 

Elas querem estudar - “se eu estudar saio daqui mais depressa.” Elas têm “medidas” [do 

Tribunal], umas [passam] seis meses [no Lar] outras [passam] mais [tempo]. Vão 

renovando a “medida”. Tento, de uma forma mais carinhosa, tentar apaziguar. Talvez não 

seja esse o termo, o sofrimento delas, de estarem aqui fechadas e de não poderem - como 

lhe disse - de não estarem com quem gostam.  

Acho que é o escutar, o estar [com elas]. Não posso fazer muito mais. O meu 

exemplo até é bom. Quando eu digo - “Olha! Tenta fazer como eu. Eu também passei o 

mesmo. Tenta passar por cima.” Quando eu sentia que estava mal, havia sempre alguém 

em quem eu confiava e partilhava as situações. Dou-lhes conselhos. No entanto, acho que 

o que consigo fazer melhor é o escutar. Às vezes, é assim. Nós falamos. Se calhar, o 

falarmos não adianta de muito. Eu acho que elas precisam de ser escutadas e eu tento 

escutar e, sempre que posso, [faço por] dar-lhes um xi coração bem apertado. 

 

21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Têm qualquer orientação explicitada? 

22 Anim. Soc. Inst. E: Às vezes são um apoio. Outras vezes, destabilizam um 

bocado. Há jovens que são muito problemáticas, agressivas e, quando chega alguém que 

é mais pacato… [pausa curta].  Porque cada história é uma história. Há jovens que vêm 

[o Lar] porque os pais não lhe conseguem impor regras. E outras [vêm] porque os pais 

não têm possibilidades ou porque sofreram maus tratos.  

E quando vem uma jovem de um meio mais pequeno [como uma aldeia] e que os 

pais não têm possibilidades [económicas], é uma pessoa mais retraída, mais tímida. Há 

sempre alguém que destabiliza, que não ajuda. Há outras que são pessoas afáveis, pessoas 

que acolhem. E é como tudo na vida. Há pessoas boas e pessoas más. E temos jovens 

boas e menos boas. Também, com as histórias de vida delas, é normal que elas sejam 

assim revoltadas. Mas há sempre aquelas que não gostam que venha uma nova pessoa, 

que venha invadir o espaço - “agora, aquela Técnica, Educadora ou Doutora, vai gostar 

dela!” E é sempre complicado. Há sempre aquele grupo que gosta de acolher e que apoia 

e que está com elas.  

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Anim. Soc. Inst. E: Algumas sim, porque até elas ficam com o meu contacto. 

E ligam a perguntar “como é que estamos”. Mesmo agora, com o Facebook, elas também 
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têm o Facebook. Acho que tenho uma boa relação com três ou quatro, que já saíram daqui. 

Ligam e eu pergunto como elas estão. Às vezes, vêm cá visitar-nos. 

 

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Anim. Soc. Inst. E: Acho que nós temos muito boas instalações. Temos 

espaços fantásticos. Se calhar, não estão tão bem aproveitados, mas não há verbas, não 

há a possibilidade de fazer melhor. Eu acho que a casa [do LIJ], a nível físico, tem ótimas 

condições para qualquer uma.  

Se calhar há um outro tipo de jovens que estão aqui, que tem outro género de 

comportamentos, outras histórias que [se as não tivessem] não estaria [estariam] aqui. 

Como hei de dizer? Há Lares para crianças e jovens em risco. Mas há jovens que são um 

risco para a instituição… Não sei como lhe hei de dizer. Há sempre aquele jovem que 

excede o seu comportamento, que é agressivo, leva tudo à frente.  

Acho que ainda nos falta muito para fazer um trabalho para essas pessoas.  

Acho que não deve ser por ser uma equipa mais feminina.  

Na educação, só somos mulheres. Acho que, para esse tipo de jovens, que têm um 

comportamento de risco -para mim seria melhor - a “casa de correção”. Para algumas 

jovens, seria o melhor. Mas acho que a casa acolhe e que têm…eu acho que está preparada 

como hei de dizer para esse tipo de casos não, mas para acolher uma jovem que vem com 

uma história difícil de pais que não têm tantas condições [favoráveis], porque até há 

aquelas que os pais, não conseguem meter-lhes regras, são moderadas.  

Há outros casos [situações] que como hei de dizer são casos mais excessivos. 

Como lhe disse, pessoas já com comportamentos de risco, fora e dentro da instituição esse 

tipo de pessoas devia ser acompanhado numa outra instituição. 

  

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição?  

28 Anim. Soc. Inst. E: Eu isso não lhe posso responder, só os técnicos que estão 

dentro da área do Serviço de Ação Social que acompanham, mas acho que as jovens são 

preparadas, já existe um apartamento pré autonomia. Mas, há um ano e tal deixou de 

funcionar, pois não tinham jovens. Porque os que vão para o Apartamento de Pré-

Autonomia, são jovens que têm de ter um comportamento já maduro na idade delas, têm 

de ter objetivos, querem ir mais além do 9ºano e o 5ºano. Querem crescer ainda mais. 

Depois também é saber-estar.  
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Por exemplo, ter uma casa asseada. Quando se vê que, de entre essas jovens, há 

um grupo de cinco meninas que podem ir para o apartamento, é preciso ter um grupo 

suficiente.  

Então é feita a passagem para o apartamento. Eu sei que essa passagem para o 

apartamento é feita escada a escada, ou seja, aos pouquinhos. Há outras jovens que vemos 

que têm uma medida de seis meses [tempo decretado pelo tribunal para a jovem estar num 

Lar], acho que é, e que até vão a escola e mudam o comportamento e assim e a saída 

depois, como é que se chama, [recordava o nome da comissão] a CPCJ define. Mas acho 

que a instituição tenta sempre preparar a jovem quando ela vai sair até porque algumas 

delas não têm noção de como as coisas são lá fora, não podem dizer muito, para elas terem 

juízo, para colaborarem mais com a família.  

Mas é como já lhe disse, há sempre um grupo que, quando está cá, quando a 

medida é renovada [o tempo de acolhimento] e ela quer ficar, quer continuar os estudos, 

essas jovens vão para o apartamento [de pré-autonomia] e há sempre aquelas que quando 

há uma reunião para renovar a medida ou assim, elas têm que pelo que percebi, têm que 

dar uma resposta ao tribunal, se querem ou não continuar na instituição, há umas que 

querem, pronto, outras fazem um caminho diferente depois são acompanhadas no 

apartamento de pré autonomia e as outras que não querem é desejada sorte, acho que mais 

não lhe podem fazer, não podem leva-las ao colo sempre. 

 



 
 

268 
 



 
 

269 
 

3.11. Transcrição da Entrevista a Diretora Técnica, Instituição E 

(Dir. Téc. Inst. E) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Dir. Téc. Inst. E: Eu sou formada em psicologia, na área da psicologia da 

família, pela Universidade Católica. Aqui a minha função é Diretora Técnica. 

 

3 E: Há quanto tempo trabalha na área de acolhimento? 

4 Dir. Téc. Inst. E: Eu estou aqui há um ano, como Diretora Técnica e estive dois 

anos numa outra instituição. 

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Dir. Téc. Inst. E: É assim, não creio que exista formação, no nosso contexto e 

país, formação suficiente para a intervenção neste tipo de população. Sempre que vamos 

tomando conhecimento de alguma formação, nesta área do acolhimento e na intervenção, 

no modo como se intervêm nesta população, fazemos questão que tanto os educadores ou 

os técnicos as possam frequentar. 

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Dir. Téc. Inst. E: Nós não temos um procedimento uniformizado. No que diz 

respeito ao acolhimento, pensamos, nós estamos aqui há pouco tempo [o tempo de 

trabalho dentro da instituição era de um ano], de maneira que não temos a certeza de que 

uniformizar o acolhimento [regras para o acolhimento] seja a melhor resposta, porque as 

jovens são todas diferentes e a nossa primeira preocupação é fazer com que uma delas se 

sinta acolhida.  

Segundo a maneira de ver o acolhimento numa instituição deste género, 

procuramos responder sempre que possível às expectativas das jovens, no sentido de 

compreender, o que elas pensam, quais são as expectativas do período que vão aqui 

passar. Temos uma entrevista que, mais ou menos, vamos aplicando no momento do 

acolhimento. 

Uma entrevista semiestruturada e depois acaba por não ser estruturada porque 

vamos de encontro ao que as jovens são. Para além disso, os acolhimentos não são todos 

iguais. Existem acolhimentos, porque já tivemos acolhimentos do género, chegar a polícia 
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e deixar a jovem, sem ter um tipo de Técnico a acompanhar e aí a nossa intervenção tem 

de ser muito específica porque a maior parte das nossas jovens vêm de outras áreas 

geográficas. Estamos a falar de jovens de muito longe, Lisboa e Almada. Então, o 

acolhimento, o próprio processo de acolhimento é feito de maneira diferente. Outras vêm 

com a polícia, outras com os técnicos e com os pais, com os familiares, outras com os 

técnicos. 

De maneira que nós temos que de ir ao encontro do que foi que é a experiência 

delas durante todo este processo, até ao acolhimento. Depois de elas cá estarem, 

procuramos saber quais são os interesses delas, em termos da alimentação, qual é a 

comida preferida delas. Um pequeno questionário que estamos agora a aplicar às jovens 

que nos chegam e também às outras, às restantes que já estavam cá, no sentido de perceber 

os gostos delas e, dentro da medida do possível, responder àquilo que gostam. 

  

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Dir. Téc. Inst. E: Sim, nós aqui ainda na equipa temos de ter o pedido de 

acolhimento que chega nos sempre pelo centro distrital de ação social, mas pode vir de 

uma CPCJ, de outra Segurança Social do país. Fazemos a análise do caso e, tendo em 

conta a história de vida, as problemáticas que a jovem traz, criamos o perfil da jovem e 

procura-se destacar o gestor de caso. É a pessoa que vai acompanhar mais de perto a 

jovem, mas todo o nosso trabalho é feito em equipa.  

As decisões mais importantes, relativamente ao quotidiano, são discutidas em 

equipa. Agora sim, elas têm um Técnico de referência. E depois dentro da equipa 

educativa, um deles desempenhará o papel de encarregado de educação e fará a 

apresentação no estabelecimento de ensino. O Técnico de referência vai fazer toda a 

articulação com a família, as entidades parceiras e que têm uma relação mais técnica com 

a jovem. Ou seja, no sentido de fazer um acompanhamento mais frequente de forma a ser 

a pessoa que intervém em situações de crise, nas decisões, como hei de dizer, nas 

principais decisões, são feitas em conjunto. Todas nós temos uma opinião naquilo que é 

a decisão de tomar para aquela jovem. 

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens? 

12 Dir. Téc. Inst. E: Se calhar era importante perceber o que elas acham da minha 

relação com elas. Eu tento estabelecer uma relação de proximidade, porque, do meu ponto 
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de vista e da experiência que vou tendo nesta área, estas jovens são carentes de afeto, são 

carentes de regras, de limites e muita firmeza. Mas também precisam do lado contrário 

[dos limites] que é afeto, que é a presença. Nós pautamos a nossa intervenção, muito pela 

proximidade, uma relação assimétrica. Eu sou Técnica e elas são as jovens. Mas é uma 

relação de proximidade, de confiança e, portanto, a minha relação com elas é basicamente, 

é isto.  

Claro que a relação é bidirecional, tem de haver da parte delas recetividade para 

estarem comigo, para termos uma relação, essa relação de proximidade que é necessária. 

Mas a minha intervenção vai nesse sentido, de cada jovem sentir-se em casa [que lhe é 

familiar], saber independentemente da minha função de Diretora Técnica, que eu estou 

presente sempre que elas precisem e trato-as o melhor possível.  

Não pretendo substituir aquelas que são as figuras familiares, mas sim fazê-las 

entender que isto é uma instituição e é a casa delas. Elas têm duas casas e têm duas 

famílias se o quiserem. Mas têm que cumprir as regras. Uma coisa não impede a outra. 

 

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Dir. Téc. Inst. E: Sempre. Um relacionamento… não me sinto desrespeitada 

por nenhuma delas, mas é uma relação de muita proximidade, em que uma jovem sentir 

que tem de falar comigo, comigo ou qualquer das outras pessoas, dos técnicos ou 

educadores. 

 Elas [as jovens] saberem que podem contar connosco para falar de qualquer 

situação que as preocupe elas têm que sentir que isto existe, não são raras às vezes, não 

poucas às vezes, em que nos ligam porque o nosso gabinete fica um pouco distante do 

Lar dos jovens, por questões de infraestruturas e não são poucas às vezes, por coisas tão 

banais como: “oh doutora, esqueci-me de entregar um livro na biblioteca e agora como é 

que eu faço” coisas assim do dia a dia ou porque “ falei com a minha avó, com o meu pai 

e as coisas correram mal, estou triste” portanto, ou na escola “isto foi assim” ou “tive esta 

nota se calhar vai ficar triste por só tive um quarenta e nove” portanto este tipo de situação, 

elas sabem e vão aprendendo e sabem até onde podem ir comigo e com qualquer outro 

Técnico, nunca extrapolaram porque sabem se o fizerem terão as suas consequências. 

 

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  
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16 Dir. Téc. Inst. E: Sim, muita proximidade. Do meu ponto de vista, nós só 

conseguimos bons resultados se essa proximidade existir. Um trabalho puramente 

técnico, não traz grandes frutos.    

 

17 E: Junto dos Cuidadores, o que estes devem ter em atenção, em relação à 

criança e à jovem?  

18 Dir. Téc. Inst. E: Muitas vezes, o facto de elas se isolarem mais do que é 

normal. Depois, a linguagem não-verbal diz muito, porque nós vamos conhecendo estas 

jovens, vamos percebendo o silêncio prolongado durante muito tempo, porque elas são 

muito efusivas da forma como nos cumprimentam por exemplo, quando nós entramos no 

refeitório tão simples quanto isso. “Ah olá e tal, como é que está já não a via há algum 

tempo”. Quando isto não acontece, nós sentimos que elas não estão bem.  

É, portanto, muito o comportamento delas no dia a dia, o facto de elas se isolarem. 

Ou então, isto vai depender muito do perfil de cada uma delas, aquelas que estão muito 

calmas, são por natureza mais tranquilas, muitas vezes começam a manifestar ansiedade, 

falam alto, não têm tanta paciência com o grupo de pares, ou com outro elemento. Então 

vamos aproximar e explorar o que se está ali a passar e o não verbal. Sabemos que o estilo 

não verbal é muito esclarecedor. Nesse sentido, diz mais do que elas podem dizer. 

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Dir. Téc. Inst. E: Primeiro desconstruindo esta questão do acolhimento, que 

isto é uma coisa má e que estão numa prisão. Nós tentamos aproximar, o máximo 

possível, a nossa casa a um ambiente familiar, as fotografias nas paredes, nas salas. Tornar 

isto o mais possível com uma casa [familiar], os momentos que elas vão partilhando umas 

com as outras, os nossos passeios, as nossas brincadeiras, com as nossas brigas, que 

também existem.  

Nós vamos procurando marcar isso com fotografias, muitas vezes isso acontece 

de vir ao fim de semana “olha vamos até ao parque, quem quer vir?”. Ninguém é obrigado 

a fazê-lo, mas é o estar presente em todas as circunstâncias, as surpresas “hoje vamos 

jantar fora” ou vamos até à piscina no verão. Claro que, numa fase inicial, é difícil, porque 

elas vêm com ideias muito pré-concebidas. Depois vêm com a ideia de que elas é que 

saíram, elas é que estão mal. Muitas vezes, isso não é o que acontece a nível familiar. As 

escolhas que elas foram fazendo e de facto o nosso trabalho, enquanto equipa técnica, é 
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primeiro desconstruir, tentar entender que ideias que elas trazem e depois tentar 

desconstruir essas ideias ou não dependendo, da história de cada uma e depois lá está a 

tentar dosear isto com as regras que elas passaram a adquirir, tipo o telemóvel por 

exemplo, não sei se te falaram nessa questão ou não, o telemóvel não é dado livremente.  

Elas não podem estar com o telemóvel, elas têm horas para estarem com o 

telemóvel, porque já vêm com muitos maus hábitos nesse sentido. Há muitas jovens que 

fumam, ou fumavam três maços por dia, aí tentamos reduzir estes consumos.  

Primeiro porque é prejudicial, depois porque elas vieram para cá para mudar o 

comportamento e não mantê-lo.  

Tudo isto é feito de uma forma gradual e, então, esta questão do acolhimento é 

gerida muito desta forma e também muito pela nossa presença. Primeiro, quando nós 

sabemos que vamos ter um acolhimento, preparamos o restante grupo, “vamos receber 

uma menina nova” explicar um bocadinho o geral de onde é a menina, a idade dela, para 

onde é que ela vai, o que ela vai precisar, fazê-las recordar o que foi o acolhimento delas, 

as dificuldades pelas quais elas passaram e que, se calhar, gostariam de não ter passado e 

pedir que elas colaborem, porque no fundo, vão ser elas que vão estar a maior parte do 

tempo com as jovens e acabam por ser referências. Portanto, tentamos envolver a casa 

[Lar].  

Entre as outras valências que a Alice deve saber, antes de existir outras valências, 

nós tentamos que aquele grupo de jovens tenha um papel muito ativo no acolhimento de 

outras e, portanto, mais do que o que nós temos, elas têm um papel preponderante nesta 

situação. Vamos estando muito presentes, no acolhimento que vamos fazer, e damos 

passos gradualmente para que elas possam crescer e tenham outras referências. 

 

21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Têm qualquer orientação explicitada? 

22 Dir. Téc. Inst. E: Pois, o Lar de jovens é um Lar que varia com muita 

frequência, pois temos entradas e saídas que não acontece num Lar de idosos e num Lar 

residencial. Isto para dizer o quê? São instáveis, têm pouca estabilidade. Neste momento, 

posso dizer que temos um grupo que considero, apesar de tudo e de todas as coisas menos 

positivas, muito trabalhável e que acabam sim por ser um suporte. Claro que também têm 

as suas rixas.  

Mas essas rixas vêm muito do ciúme que elas têm umas das outras, pela 

instabilidade afetiva. Elas são jovens muito inseguras e, portanto, se, num momento, 
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alguém ou se uma de nós dá mais atenção a uma do que a outra, as outras ficam como se 

o piso estivesse a fugir-lhe. Então, às vezes, não reagem da melhor forma “ah porque 

fizeste isto para teres mais mimos das doutoras e não sei quê”. Mas sim (dentro daquilo 

que é o género delas) elas acabam por ser um apoio para as outras jovens. 

  

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Dir. Téc. Inst. E: Sim continuo. Neste momento não foram muitas as jovens 

que já saíram desde que eu cheguei. Mas não contacto, por exemplo, com jovens que 

saíram por rutura com a instituição, por mau comportamento ou por… existem muitas 

situações que, às vezes, as jovens saem numa situação menos positiva e aí há um corte. 

Aquelas jovens que saem, ou porque atingiram a idade para isso ou porque foi uma opção 

e o tribunal deu-lhes a escolher, não temos contacto. Mas isso acontece a partir dos 

dezoito anos. 

  

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Dir. Téc. Inst. E: Acho que nós estamos a evoluir, e não falo só nesta 

instituição, estamos a caminhar para que isso aconteça. Se antigamente, por força das 

circunstâncias, as casas eram vistas como um depósito de jovens mal comportadas. Cada 

vez mais, os LIJ’s procuram trabalhar no sentido da individualidade.  

Daí no nosso caso, nós não termos uma prática uniformizada, no momento do 

acolhimento, porque elas são diferentes, as circunstâncias são diferentes. Se uma entra 

chorosa e um abraço vai-lhe fazer bem, outra entra [de modo tal] em que temos que lhe 

dar espaço. Se estamos 100% preparadas? Se calhar não. Mas olhando em retrospetiva, 

nós aqui há uns anos atrás - se calhar - 20% preparadas. Agora, uns 70 [%]. Estamos a 

caminhar para isso. No nosso Lar, especificamente, é como lhe digo. Nós tentamos 

personalizar os espaços delas, as salas de estar, as salas de estudo, os corredores, os 

quartos e sim. Acho que, aos pouquinhos, a preocupação dos LIJ’s é olhar para a 

individualidade de cada uma delas, o que necessariamente tem de ser assim.  

Nós não conseguiremos nunca promover aquilo a que nos comprometemos que é 

a promoção e a proteção das jovens. Quando falamos em protegê-las, é afastá-las do sítio 

em que elas se encontram e, quando falamos em promoção, é fazer com que haja uma 

evolução naqueles que são os padrões de conhecimento. Isso tudo tem de ser trabalhado, 

individualmente.  
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Não podemos generalizar. Porque, por muito que seja difícil individualizar os 

jovens, nós temos efetivamente vinte e duas. Temos Protocolo [um Acordo] para 30 e 

temos aqui algumas jovens que estão numa situação já de saída da instituição. De maneira 

que - se calhar - individualizar vinte e uma jovens é complicado. Se é sempre possível, 

não. Mas preocupamos com isso? Sim.   

 

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição?  

28 Dir. Téc. Inst. E: Primeiro, é assim. Desde que estou aqui, nesta instituição, 

tivemos três saídas. Uma delas, posso até pormenorizar, se calhar para entender. Uma 

delas saiu porque alegava não estar bem aqui. Queria voltar para casa [para junto do 

núcleo familiar], [dizia] que não era “feliz” e depois comprometia o seu percurso escolar. 

Não estava motivada para o estudo. Mas foi uma jovem que nunca criou problemas cá 

dentro. Era uma jovem que tinha - se calhar - um sentimento muito ambivalente de estar 

numa instituição. Quando estava lá chorava, que queria voltar; quando cá estava, queria 

ir. Como fazia dezoito anos em maio e a saída dela ocorreu nas férias da páscoa, deste 

ano, nós sabíamos que ela ia sair. Preparámos um postal com o histórico dela, aqui na 

instituição.  

A jovem escreveu uma mensagem. Normalmente, é surpresa. Ela não sabe que 

isto vai acontecer. Despedimo-nos dela de um modo especial. Portanto, a saída é 

preparada um bocadinho desta forma, em articulação com o Técnico. 

 No caso dela não houve essa situação, porque ela - sendo maior de idade - cessa 

a proteção e a intervenção acaba por ser muito limitada. De maneira que “sim”. 

Ajudamos, neste sentido, a organizar nos espaços, as coisas dela, referindo para ela não 

esquecer o que foi adquirindo enquanto cá esteve. Esteve aqui mais de meio ano, mais 

um bocadinho. Entrou em novembro de ano passado e saiu em maio. Pronto. Fazemos 

com que haja um momento especial até para as outras jovens irem, para falarem com ela. 

Neste caso, foi assim. Outra jovem foi uma jovem que esteve em fuga da instituição e já 

tinha feito os dezoito anos. Mas a “medida” já tinha sido prolongada [sendo a “medida” 

aumentada pelo tribunal a pedido da jovem], porque é possível ser prolongada até aos 21 

[anos]. Numa dessas fugas, conheceu um rapazinho por quem se apaixonou loucamente. 

Regressou [à instituição]. Entretanto, a família dele foi alimentando a ideia de que ela ia 

ser “muito feliz”. Nem a conheciam. Foi no espaço de uma semana.  

Tivemos que preparar a saída dela, juntamente com a CPCJ. Pronto. A jovem foi 

embora num domingo. Fez as malas, despediu-se dos amigos, porque eles vieram buscá-
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la. De maneira que não houve forma de preparar aqueles conselhos que nós damos a 

alguém que nos abandona ou opta por outro rumo.  

E depois, com outra jovem, foi mesmo uma situação de rutura com a instituição. 

Ela começou a ter comportamentos menos adequados cá dentro e a Segurança Social 

entendeu que ela deveria regressar à família. De um momento para o outro, fez as malas 

e saiu. Quando as coisas correm bem, naturalmente nós fazemos - não é bem aquele 

“ritual”.  

É antes aquela questão de preparar uma saída, de nos despedirmos dela, de fazer 

entender como foi importante ela cá estar e que, para nós, também foram bons os 

momentos que passamos com ela. Também queremos fazer com que elas entendam que, 

independentemente de estarmos longe, estamos perto, sempre que possível, não é? Não 

poderemos ajudar - se calhar - tanto como se ela cá estivesse, mas pode contar connosco 

para conversarmos um bocadinho ao telefone. E isso tem acontecido, por exemplo, com 

uma jovem que foi para Almada - Lisboa, para aquela zona. 
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3.12. Transcrição da Entrevista a Educadora de Referência A Instituição E 

(Educ. Ref. A Inst. E) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Educ. Ref. A Inst. E: Eu trabalho com o Serviço Social e diretamente com as 

jovens. Esse acompanhamento verifica-se nas rotinas diárias e, por fora, mais a nível 

escolar. Há processos em que eu tenho a gestão total. Por exemplo, na escola faço o 

acompanhamento Técnico entre a instituição e a Técnica de exterior. Há processos em 

que faço isso. No campo profissional, sou considerada como a mais dura. São as jovens 

que falam e é mais exigente. Elas até dizem-me [me dizem] que eu sou um bocadinho má, 

porque realmente, às vezes, as expectativas [projetos de vida] que ponho nelas, em cada 

uma delas… [pausa curta]. Elas julgam que não é viável [o que lhes peço] e não é possível 

definir as expectativas mais um bocadinho. Tentamos aliciar, de construir alguma coisa.  

Elas quando chegam [ao Lar], chegam com a imagem de que não são capazes de 

fazer nada, que não vale a pena trabalhar com elas. E é um bocadinho dentro dessa lógica 

que eu trabalho com elas. Sou também, por natureza, muito teimosa. E acabo por ir muito 

atrás delas. Por exemplo, àquelas que têm tendência para faltar às aulas. Elas podem fazê-

lo porque vai de encontro com os hábitos que tinham fora da instituição. Ou acontece em 

períodos de desânimo e que, por isso, faltam às aulas e lá vou eu atrás delas e sempre de 

uma forma errada, em si, [ativo].  

Às vezes, acham que sufoco um bocado, porque não deixo um espaço de manobra 

para que as coisas possam acontecer. E pronto. Vivo muito a instituição, vivo muito as 

situações delas, [de maneira] que acabo por me desligar [da minha vida pessoal].  

O meu telefone está sempre em alerta constante, não é? Quando há situações de 

fuga, [procuro] tentar entrar em contacto com elas, ir a procura. Mas também há meninas 

que querem trabalhar e estão disponíveis. Há outras que [com quem] estamos a fazer mais 

um trabalho de fazê-las acreditar que é possível. E pronto. É um pouco dentro dessa linha. 

   

3 E: Há quanto tempo trabalha na área de acolhimento? 

4 Educ. Ref. A Inst. E: Ora bem! Dentro desta área, com os adolescentes mesmo, 

eu entrei cá em 2008. Mas antes, já tinha trabalhado com crianças acolhidas de 

emergência. Mas a área [acolhimento de jovens], em que mais me debrucei, foi aqui no 

Instituto. 
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5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Educ. Ref. A Inst. E: Neste momento, tanto eu como a minha colega 

[Educadora], estamos a fazer formações em Lisboa. Que [porque] dão-nos [na formação] 

outra forma de olhar os conflitos, bem como a gestão dos conflitos. E vai de encontro 

com os estudos que fizeram nos Estados Unidos. É um método muito diferente, que é a 

“intervenção na crise” [temática da formação]. Nós procuramos fazer alguma formação, 

nós também, para não emburrecemos [nos tornarmos burras], [temos que aprender em 

cursos], porque esta rotina diária, do dia a dia sufoca, absorve de tal forma que 

esquecemos de outra parte, que é de nos protegermos. Muito daquilo - que do que a gente 

tem até hoje a nível profissional, nós adquirimos junto das jovens. Quando entrei cá, eu 

não fui trabalhar diretamente com as jovens. Numa fase inicial, estava no Gabinete 

Técnico e, posteriormente, entrei em campo. Mais tarde, é que comecei a trabalhar com 

elas, num acompanhamento mais de proximidade, o que foi difícil, não é? 

A fase inicial foi difícil, porque uma pessoa olha. São corpulentas [as jovens], são 

desafiadoras. Não é só um desafio constante. Mas também [é um desafio] de nos testarem. 

E verem até que ponto reajo, até que ponto nos melindram. Nós também acabamos por 

aprender, quando nos chamam nomes e tudo o mais. Há pessoas que levam muito a peito, 

há pessoas já… não importa, não é? E foi algo que fui aprendendo. É a forma que elas 

têm de demonstrar o desagrado delas. Não é da melhor forma, mas é a que temos para 

trabalhar e de melhorar.  

Mas tem-se procurado [melhorar]. Também cheguei a fazer [formação] de “gestão 

de conflitos”. Tento procurar, áreas que vou encontrando no meu dia a dia. Não é fácil 

porque, aliado ao meu horário - que é das quatro [horas da tarde] às dez da noite - a 

formação acresce ao horário que já tenho e, às vezes, não dá para conseguir levar a 

formação com aquele [vigor]. Ter a cabeça aberta e não estar cansada, não é? Porque 

depois tenho os manuais para ler, principalmente, aquela [formação] que estamos a fazer 

em Lisboa é em inglês e uma pessoa tem que estar concentrada, tentar absorver no pleno. 

Mas tentamos [aprender] alguma coisa. 

   

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Educ. Ref. A Inst. E: Normalmente, a entrada [no primeiro dia de acolhimento] 

está definida. Mas, às vezes, pode acontecer alguns atrasos. À entrada, vai para o quarto. 
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No quarto, é explicado muito por alto [as regras da instituição], porque se for a 

bombardear com a estrutura - como funciona - é muita coisa ao mesmo tempo.  

Explico muito por alto, do tipo - se é perto da hora do lanche - mostro-lhe onde é 

o refeitório. Normalmente, faço a cama com a jovem, vejo as roupas com ela, para ter 

uma ideia do que ela tem. Dou-lhes as toalhas, os produtos de higiene, que podem fazer 

falta. Vejo o que lhe falta. Às vezes, pode não ter um pijama e [vai fazer] a mudança 

imediata de uma escola para outra. Numa primeira fase, é isso que se faz. São as coisas 

mais básicas. Tenta-se também, a nível do grupo, [a conversação com] uma ou outra 

jovem que esteja ali presente. Vamos conversando, tentar minimizar [a situação de estar 

institucionalizada], porque o sofrimento é igual ao de todas as outras que passaram no 

primeiro dia. E tentamos sensibilizar, no sentido de se aproximarem mais, de ajudarem 

nesta fase de transição.  

Depois, é dentro dessa lógica que… também não insistimos muito para comer, 

nesse primeiro dia, porque vêm mais chorosas, não têm aquela vontade [não se pretende 

ainda]. Que tenha uma postura mais correta na mesa ou mesmo dentro das aulas. Deixar 

estar, não é o dia ideal para entrar logo de pé juntos, senão fica um bocado… 

 

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Educ. Ref. A Inst. E: É definido um educador de referência. Anteriormente, 

tínhamos uma equipa que era constituída por um Psicólogo, uma Assistente Social e o 

Educador Social, que era de o educador de referência, neste momento como ocorreu 

[ocorreram] algumas saídas, já alterou essa forma. Ou existe o educador de referência, 

que é aquele que fica com a gestão de todo processo, ou existe o Educador Social que é o 

educador de referência, mais um Psicólogo ou Assistente Social. Está um bocadinho 

dentro dessa lógica. 

 Quando nós fazemos a admissão, normalmente, há uma leitura da informação que 

nos é enviada, quer por nós, quer pela Segurança Social. Depende de onde foi feito o 

pedido. Embora só a equipa centralizada é que faz esse acompanhamento, às vezes, as 

informações chegam-nos mais cedo. Tomamos nota do pedido, para que quarto vai, com 

quem é que vai estar no quarto e quem vai estar responsável [dentro do grupo de adultos]. 

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens? 
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12 Educ. Ref. A Inst. E: É boa. É uma relação de proximidade. Há jovens que 

nos tocam particularmente. Há histórias que nos tocam e há situações que também… há 

entradas que nos marcam também.  

Ainda ontem, eu estava a pensar numa jovem, que me marcou particularmente, 

porque vinha com a roupa do corpo - ela e a irmã - E o olhar delas… Vieram com a 

comissão [CPCJ]. Fez-me muita confusão. Caíram assim de para-quedas. De um meio 

muito pobre, entraram na instituição assim do nada. Depois privaram [ficaram privadas] 

dos primeiros contactos familiares, porque era o melhor naquele momento. Fez-me 

confusão. Mas é próximo [relacionamento]. É um contacto muito próximo. Nós temos 

dividido por educadores. Só somos duas, não é? Eu tenho um grupo de dez. A minha 

colega tem um grupo de doze, e isso permite-nos aproximar mais das dez, o que não 

significa que eu não tenha relação com as outras doze. Mas a relação é muito mais 

próxima, é mais intima, é mais, sei lá! O que mexe um bocado [comigo]. 

  

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Educ. Ref. A Inst. E: Sim, eu acho, porque ainda o disse ontem. Não iríamos 

orientar, iriamos desorganizar, nós temos definido… Não faz sentido. Os limites devem 

existir. Não quer dizer que eles não possam ser alterados, mas tudo pode ser ajustado. 

Mas é importante, um fio condutor, senão não conseguimos, andamos todos à deriva. 

Acho que aí é pior. Igual à vida desestruturada que tinham fora da instituição e isso não 

é a finalidade. Pretende-se criar objetivos concretos, metas muito bem definidas e, muitas 

vezes, passa por ser a curto prazo, não a longo prazo. Porque é aquilo que elas… porque 

é mais fácil sempre. E depois é que se pensa a longo prazo. Mas acho que é muito 

importante. Eu também funciono muito por limites, com elas. 

  

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

16 Educ. Ref. A Inst. E: Eu acho que é isso que nos marca [presença próxima]. 

Acho que é isso que nos marca e que é isso que faz com que, ao longo deste tempo, 

marcássemos algum sucesso com elas.  

Eu acho que termos essa ligação e que elas olhem e vejam que alguém está aqui, 

está presente. Não é pelo dinheiro que se ganha no fim do mês, não é por razões mais 

materiais.  

Mas nota-se que sentem que, da nossa parte, têm alguém que pode confiar nelas, 

alguém que tá a puxar por elas. Assim, acreditam que são capazes de ter um Projeto [de 
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Vida], coisa que antes não era possível. Há meninas, nas quais conseguimos causar essa 

impressão, porque estamos tão próximos, porque lutamos todos os dias por elas, coisas 

pequenas, nem que seja para dar um raspanete. 

 Também sou caracterizada por dar muitos raspanetes e eu acho que é aí que nos 

marca [estarmos lá para o bem e para o mal] e, portanto, acho é por aí. É ter o nosso colo 

tanto para o bem quer para o mal. Acho que é a nossa marca. Acho que é isso que nos faz 

diferentes e nos faz criar com elas uma relação de respeito.  

Efetivamente, não é pelo medo, não por termos um cargo diferente, não é de 

sermos doutoras, como elas nos chamam. Mas sim, porque elas acabam por respeitar-nos 

e a [veem] ter para connosco um carinho muito grande. Todas, quando saem, continuam 

a manter os nossos contactos, continuam a dizer “doutora, eu estou com uma dificuldade, 

o que é que eu faço?” E acho que isso é a base.    

 

17 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 

18 Educ. Ref. A Inst. E: Muitas vezes, é o olhar [da jovem], ou o comportamento 

ser diferente dos outros dias. Nota-se que está mais instável, mais reativa. Há ali qualquer 

coisa que não está bem. Mesmo que não seja através do comportamento, é a linguagem 

não-verbal. Nota-se que há ali qualquer coisa que não está a “bater certo”.  

Mas também elas acabam por procurar. Acaba por existir, por parte delas, para o 

educador, uma procura de querer conversar. O que acontece muitas vezes, é que o nosso 

tempo é muito escasso e acaba por não existir aquela disponibilidade total para os escutar, 

o que era importante ter, não é? É difícil conseguir conciliar, mas nota-se quando as coisas 

não estão bem. Mal elas entram [no LIJ] há qualquer coisa que não está a bater certo. 

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Educ. Ref. A Inst. E: O que eu falo muitas vezes é que isto é uma fase de 

transição, é uma etapa, para elas se concentrarem na parte escolar, que é um dever, na 

idade delas. E também [é um] tempo de elas pensarem sobre o que querem da vida e, 

como uma etapa de transição.  

Não é uma vida inteira. É um curto período de tempo. Pode ser mais que um ano. 

Isso é variável, com o Projeto [de Vida]. Mas falo sempre que isto é uma fase de transição, 

é um momento de pensar, de refletir, para parar e pensar nelas. E não [é para pensar na] 
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do pai que bate na mãe ou do pai que bebe, ou no amigo que está constantemente a 

desafiar para fugir. É mesmo o momento para pensar e refletir. 

É um bocadinho nessa lógica que eu falo. Viver um dia de cada vez. O pensar 

todos juntos. Porque, por vezes, quando começam a pensar em seis meses [medida 

estabelecida], seis meses é muito tempo.  

Então, passa por cada dia e em pequenas coisas, nas coisas, no sentido de chegar 

ao fim dos seis meses [a medida que pode ser a escolhida pelo Tribunal de Família]. E 

considerarmos que temos mais um tempo que vamos ficar, para acabar o que começámos. 

Também é nesse sentido que falo. Acabar sempre as etapas. Se está a fazer o 6º [ano] 

acaba o6º [ano], se está a fazer o7º é sempre um bocadinho nessa lógica. Se é um curso 

de dois anos, terminou o curso de dois anos. Depois, começa a aparecer outros ruídos. 

Depois não conseguem perceber que têm que acabar o curso. É melhor terminarmos as 

etapas e voarmos. 

 

21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Têm qualquer orientação explicitada? 

22 Educ. Ref. A Inst. E: Neste momento, o grupo é muito diferente do de há 

algum tempo atrás. Este era um grupo que já estava, já tinha um percurso longo de 

instituição e que tinha uma maturidade diferente. As jovens que temos, neste momento, e 

também vai de encontro com a “malta de agora” é… são meninas que só olham muito 

para o umbigo delas. Não conseguem ver que ao lado está outra pessoa, que tem uma 

história que pode ser pior que a dela, ou melhor. Conforme.  

Mas não têm capacidade de olhar e reparar que existe outro ser ao lado. Só 

interessa “eu ter”, “eu ter”, “eu ter” … [pausa curta] E não interessa o ser. Acho que isso 

é uma dificuldade que temos, neste momento. O ser é mais importante que o ter e é isso 

que tentamos trabalhar mais, neste momento.  

O que reparamos é que uma ou outra até se destaca, de uma forma positiva e até 

pode ser uma mais valia. Mas o grupo em si, vinte e duas [raparigas], neste momento. O 

grupo em si, quando recebe uma jovem nova, ou começa a apontar o dedo, porque ela 

tem “Aí! Porque ela é muito parola, porque ela fala de uma forma…” Não é um grupo 

que está… maduro, que saiba receber, que saiba conviver com a diferença. É algo que 

temos que tratar. Anteriormente, tínhamos jovens com outra maturidade, porque 

independentemente de ter estes comportamentos, sabiam receber e sabiam dar, sabiam 

acolher. Agora é diferente. São meninas que são iguais às de lá de fora. É o mesmo registo. 
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Eu costumo dizer que elas são um bocadinho ocas. Não conseguem ver para além das 

figuras delas.  

Acho que é importante elas perceberem isso e que o outro também sofre, também 

precisa de um apoio, não é? “Nós sofremos, nós sofremos, nós temos a razão para partir 

tudo, para reclamar e tu não tens razão de nada!” Muitas vezes, nós não paramos para 

ouvir o outro, para perceber que ele também sofre e nos pudemos ajudar, mutuamente. 

Que é melhor. Mas é uma coisa que ainda temos de trabalhar. 

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Educ. Ref. A Inst. E: Continuo. Tem algumas que estabelecem contacto. E 

elas continuam a procurar [procurar-nos]. Tem uma jovem, em particular, que com muita 

tristeza minha, engravidou, porque não deixa de ser menina. Mas aos meus olhos não 

deixa de ser menina. E que engravidou e me procurou. Tinha muitas reservas em contar-

me que estava grávida, porque realmente trabalhei com ela e ela teve um percurso e 

cresceu.  

Mas depois, ao sair da instituição, envolveu-se com um rapazinho e as coisas 

deram para aquilo, não é? Deixou de tomar a pílula, deixou de ter aquele cuidado que 

deveria ter, e depois, procurou me para a auxiliar, nesta fase da gravidez. Ora, outra que 

faleceu o pai e que me ligou, e que precisava que eu estivesse com ela. Continuo a 

estabelecer contacto. Continua a existir essa ligação. Acho que mais com aquelas que 

estavam mais próximas. 

 

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Educ. Ref. A Inst. E: Eu acho que é muito importante o Lar ter mais outra 

área, que era a área da cozinha. Era importante trabalhar com elas a autonomia, que não 

passasse só quando chegasse o momento do Apartamento de Pré-Autonomia.  

É importante dar esses passos no Lar, porque ajuda bastante. Eu acho que faz falta 

isso e [faz falta] personalizar mais o espaço, também. Acho que faz falta; embora, nós 

tenhamos o cuidado que não tenha a marca da instituição, como o nome em cima da porta.  

Não dar logo uma imagem [de LIJ], porque nós, em casa [familiar] não fazemos 

esse género de coisas. Não colamos o nosso nome e as pessoas passam e veem. Tem-se 

tentado viabilizar o espaço para elas, para que sintam que o espaço é delas. Só que tudo 

envolve custos. É sempre difícil esse aspeto, mas é algo que temos como principio. É 
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tentar que elas sintam mais que o espaço é delas, que o quarto é delas e elas podem 

personalizar [o seu espaço individual] como entenderem. Nós tentamos fazer isso. 

  

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição?  

28 Educ. Ref. A Inst. E: As saídas “a bem” ou as saídas “a mal”? (risos). As 

saídas “a bem”, normalmente, consistem em tentarmos que as jovens escrevam, num 

cartão, uma mensagem, para fazer uma recordação simbólica. Temos uma imagem. Elas 

fazem o registo e fazemos um jantar de despedida. Isto para as saídas “a bem”. Se for “a 

mal”, arruma-se [arrumam-se] as coisas da jovem e a jovem vem buscá-las, não é? As 

saídas “a mal” significam que podem passar por ter completado os dezoito anos e já 

estavam em fuga antes e vêm buscar as coisas delas. Ou pode ser uma situação que esteja 

em rutura com a instituição, que implica a passagem para outra instituição. Arruma-se 

[arrumam-se] as coisas. Ela nem chega a passar aqui para vir buscar [as suas coisas]. 

Passa logo para outra instituição. Mas se for “a bem”, é programado e tenta-se que seja 

um momento diferente.  
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3.13. Transcrição da Entrevista a Educadora de Referência B Instituição E 

(Educ. Ref. B Inst. E) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Educ. Ref. B Inst. E: Eu sou Educadora Social. 

 

3 E: Há quanto tempo trabalha na área de acolhimento? 

4 Educ. Ref. B Inst. E: 5 anos. 

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Educ. Ref. B Inst. E: Acho que não. Nós vamos procurar fora, o que possa ir 

de encontra com aquilo que precisamos. Vamos fazendo no nosso dia-a-dia. Acho que 

não há formação específica. 

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Educ. Ref. B Inst. E: Enquanto técnicos e, de acordo com aquilo que nós 

recebemos de informação relativamente às jovens e com aquilo que está lá [escrito na sua 

documentação]. Quando a jovem, vem para a instituição, vemos o perfil dela, onde ela se 

poderá encaixar. Nomeadamente nos quartos.  

Depois, no dia em que a jovem chega [ao Lar], é-lhe [são-lhe] mostrado todos os 

procedimentos. Todas as regras da instituição. Não temos neste momento um guião, 

porque é algo que nós estamos a trabalhar. Nem temos uma coisa definida. Vai depender 

de quem fica a acompanhar o processo. O estar no dia da admissão, para que a jovem 

também conheça e saiba que aquela pessoa que ficará a gerir o Processo dela. E é 

apresentada a todo grupo, basicamente. Até porque muitas das vezes as situações que nos 

chegam são muito repentinas. O acolhimento [é] amanhã ou daqui a dois dias. 

 

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Educ. Ref. B Inst. E: Sim, tentamos. Eu e a minha colega - que saiu daqui - 

tentamos conciliar os Processos que já temos, à partida. Mas uma de nós fica responsável 
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– digamos - sendo pessoa de referência, para a jovem que entra. E tudo lhe é explicado 

também. 

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens? 

12 Educ. Ref. B Inst. E: É boa. Eu acho. 

 

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Educ. Ref. B Inst. E: Sim. Sem dúvida. 

 

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens? 

16 Educ. Ref. B Inst. E: Acho que nós temos que ter algum cuidado, não é? 

Porque, muitas das vezes, eu acho que é inevitável criar uma relação de afeto, 

independentemente da história de vida e da jovem em si. É inevitável, passamos muito 

tempo com elas.  

Mas acho que temos que ter um certo cuidado, para que o afeto não prejudique o 

nosso trabalho, não prejudique por exemplo um momento em que temos que ser mais 

duros, de lhe dar algum abanão, entre aspas. Criar uma proximidade de afeto, acho que é 

inevitável. Só se não tivéssemos coração é que conseguíamos fazer essa total distância. 

Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. 

 

17 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 

18 Educ. Ref. B Inst. E: O isolar-se, por exemplo. O andar com um ar mais triste, 

o estar mais respondona, por exemplo. Eu acho que, principalmente, é o isolar-se e o 

olhar. O olhar, para mim diz-me muito.  

Quando vejo aquele olhar mais perdido, é um alerta para achar que há qualquer 

coisa, que não está bem e tentar entender o que se está a passar. Acho que, com o dia a 

dia, é conhecê-las, não é? Os alertas passam a ser um pouco instantâneos. Acabamos por 

perceber que a relação que temos com elas acaba por ser facilitadora de perceber até que 

ponto as coisas estão bem ou não. Às vezes, pode ser apenas uma chatice com uma colega 

da escola, que aconteceu naquele dia. Mas acho que o estarmos ali. Todos os dias, com 

elas é fundamental para perceber se algum não está a correr bem, ou não. 
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19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Educ. Ref. B Inst. E: Eu acho que o facto de eu criar uma boa relação com 

elas e de elas sentirem que não estamos a desistir delas, que estamos ali para as ajudar, 

com regras e limites. Claro, que é fundamental para que elas possam focar em alguns 

objetivos, na vida delas.  

Tentar compreendê-las, sem dúvida. Não julgar. Isso vou fazendo ao longo dos 

anos. Quando entramos nesta área - eu falo por mim - na faculdade não aprendi nada 

disto. Bem pelo contrário. O nosso dia-a-dia, o trabalhar constantemente com elas, vai-

nos dando dicas do que não podemos e não devemos fazer. Claro que, principalmente, 

para nós, vemos jovens de sítios distantes e é complicado para elas quando estão longe 

da família ou até mesmo dos amigos, que isto para elas já é importante nesta idade. É 

tentar no fundo compreendê-las e dar-lhes apoio.  

Mesmo sendo difícil, às vezes, o não poderem estar perto das pessoas de quem 

gostam, e tentar facilitar. E elas irem lá passar o fim de semana, ou as férias, um 

bocadinho por aí.  

 

21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 

22 Educ. Ref. B Inst. E: Sim, eu acho que sim. Não vou dizer que todas. Sempre 

há uma ou outra que acaba por abrir o caminho. Acho que sim, pois já sabem qual a 

dificuldade que tiveram no primeiro dia e acabam por ajudar as outras.  

Acho que isso é fundamental para elas se sentirem bem, não só tendo o adulto de 

lado. Aliás, aquilo que viemos a verificar, é que algumas são da mesma zona, têm um 

amigo em comum e já é uma forma para elas de se sentirem bem. 

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Educ. Ref. B Inst. E: Não, em todos os casos. Mas, na maioria delas, sim. Por 

mensagem, por telefone, uma ou outra que vem à casa [LIJ], visitar-nos, por exemplo. 

 

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Educ. Ref. B Inst. E: Não, porque há rotinas, há regras, há uma estrutura já 

criada para um grupo grande que, às vezes, por mais que se tente, há determinadas coisas 
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que não podemos pensar no individual. Se calhar, em Lares mais pequenos, até porque 

não trabalhei em nenhum. No acolhimento, foi sempre aqui [que trabalhei].  

Mas acho que estamos a tentar ir nesse sentido, de pensar um pouco na 

individualidade. Mas, para determinadas coisas, é um grupo. [De maneira] que não vamos 

conseguir suprimir as necessidades de cada uma, sendo um grupo tão grande. Noutras 

situações, sim. Tenta-se sempre aquilo que a jovem gosta, aquilo que a jovem quer, 

mesmo quando tentamos uma atividade de grupo se calhar dá. Por exemplo, uma 

atividade de dança. Aquelas que gostam [de dançar] até podem cativar outra que não gosta 

ou que não sabe dançar. Nesse aspeto, estamos a trabalhar nisso.  

 

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição?  

28 Educ. Ref. B Inst. E: Depende das situações. Já tivemos situações em que 

tivemos de dizer: “Vais ter que ir embora. As coisas não estão a correr bem”. Mas, 

felizmente, na maioria das situações, a saída é programada pelo Técnico que acompanha 

as jovens do exterior, ou porque regressam à família ou porque [a jovem] vai estudar para 

outro sítio.  

É necessário acomodar a vida delas lá. Normalmente, nós fazemos esse 

acompanhamento de pós saída. Se não for mais pelo telefone, vamos fazendo sempre. 

Pelo menos eu falo por mim.    
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3.14. Transcrição da Entrevista a Educadora C Instituição E 

(Educ. C Inst. E) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Educ. C Inst. E: Eu estou aqui há quatro anos. Eu não sabia o que era uma 

instituição. Conhecia as instituições por aquilo que a gente ouve e vê na televisão, ou 

ouve comentar o que é uma instituição. E, quando vim para aqui, vim para estar com as 

jovens e para orientar as limpezas. Ficava outra senhora [no atendimento junto] as jovens. 

Vou ser franca. Eu, quando vim para aqui, foi diferente.  

As jovens que tínhamos aqui já eram maduras e muito complicadas. Eu, ao início, 

tive alguns problemas em adaptar-me. Mas pronto, isso foi tudo superado. Tive a ajuda 

das doutoras e de uma funcionária. E agora estou... adaptei-me bem, estou dentro do 

assunto, sei lidar com as jovens, todas têm os seus critérios, a sua maneira de ser e pronto. 

Eu estou com elas. Levanto-as de manhã, para elas irem para as aulas e, depois, venho ao 

almoço e, depois, já saio e vem outra Educadora. 

  

3 E: Há tempo trabalha na área de acolhimento? 

4 Educ. C Inst. E: Há 4 anos. 

 

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Educ. C Inst. E: Não tive formação, quando vim para aqui. Mas depois como 

estava a trabalhar com as jovens fiz aqui, na instituição outro acompanhamento, uns 

cursos e assim: o acolher, o saber acolher e essas coisas. Mas já fiz [essas formações] 

depois de já estar aqui a trabalhar. 

 

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Educ. C Inst. E: Não sei se funciona igual para todas as meninas. Há meninas 

que vêm, em primeiro [lugar], conhecer a instituição. Depois, quando vêm para ficar 

mesmo, a gente acolhe as malas delas e explica como é o funcionamento da instituição. 

Umas adaptam-se bem, para outras é mais complicado. E é assim. 
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9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Educ. C Inst. E: É assim. Quando elas entram, vêm sempre com uma doutora 

[da instituição], as Técnicas [da CPCJ ou da Segurança Social]. E, na parte de 

acolhimento, delas ficarem é conforme a Educadora que estiver, a da manhã. Outras 

vezes, pode vir a [Educadora da] tarde, ou ao fim do dia. É conforme quem está. 

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens? 

12 Educ. C Inst. E: Acho que me relaciono bem. Há sempre aqueles dias de 

conflito, aqueles dias que são difíceis. Há dias em que elas se agridem mesmo. Mas eu 

relaciono-me bem com elas.  

 

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Educ. C Inst. E: Acho. Cada qual à sua maneira. Cada menina, tem o seu 

critério. Mas eu acho que é muito importante. Criar [um relacionamento]. Não é aquela 

confiança, mas tem de se criar, haver um respeito. Senão elas não respeitam. Esta faz isto, 

aquela faz aquilo. Não pode ser assim. Senão a gente depois fala para as paredes. Elas 

não ligam nenhum [nenhuma ao que se lhe diz]. A gente tem de ser respeitada e, se elas 

querem ser respeitadas, têm de respeitar também. 

 

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

16 Educ. C Inst. E: É preciso. Eu - por exemplo no meu caso- tenho uma filha de 

14 anos em casa e, às vezes, ponho é assim não pô-la… por exemplo, pôr a minha filha 

no lugar delas [como uma inversão de papeis]. Mas sei - pronto - que elas precisam de 

muito carinho e de afeto. Isso, sem dúvida, muita atenção.  

Às vezes elas fazem as coisas só para chamar a atenção e também temos que estar 

com o pé atrás. Temos que auxiliar. A gente não pode ser má, mas também não… temos 

que ser tudo. Elas têm que ter responsabilidades. A gente… Elas têm que ter as coisas em 

ordem. Têm dias bons, têm dias que temos que lhes dar atenção, outros dias são mais 

fáceis. 

 

17 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 
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18 Educ. C Inst. E: Às vezes, é da maneira como elas chegam da escola. Elas 

saem de uma maneira e vêm doutra. Como por exemplo, hoje elas [por exemplo] saem às 

oito horas [da manhã] para as aulas e saem muito bem [bem-dispostas]. Depois, chegam 

mais cedo das aulas e tristes, com um olhar escuro mesmo e até nem foram para as aulas 

de tarde. Ali, alguma coisa aconteceu. As Técnicas já sabem, já estão ao corrente [já 

sabem o que aconteceu]. Mas vi que a gente, ao olhar para elas vê. Ou quando elas querem 

ir à cerca, porque isto é muito grande. Quando elas querem ir à cerca, ou querem lavar a 

roupa, ali há alguma coisa, porque elas nunca estão prontas para “Ah! Vou lavar a roupa!” 

A gente tem de ver e aqui há coisa. Ou quando elas estão juntinhas. Ali passa-se algo. 

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Educ. C Inst. E: No caso de hoje, falando no caso da menina. Ela chegou e vi 

que alguma coisa se passou. Uma [coisa que reparei] não era hora de ela chegar à 

instituição. Chegou mais cedo. E outra [coisa que reparei foi] da maneira como ela vinha. 

Foi para o quarto. Eu sento-me ali um bocadinho. Às vezes, elas não falam. A gente não 

pode obrigá-las a falar. A gente vai falando - “Não ‘tás bem! Isso passa e tal” … Às vezes 

falam, outras [vezes] não [falam]. Ou quando acontece de elas quererem ir a um sítio 

longe, ou querem ir à cerca. Ali algo se passa - “Então, eu vou com vocês. Vamos dar 

uma volta e assim” … E vê-se na reação delas que não queriam que eu fosse. 

 Às vezes vemos, outras passam-nos ao lado. Eu falo por mim. Neste momento, 

são 22 [raparigas]. Pode escapar-nos. Pelo menos por mim. Às vezes, escapa alguma 

coisa. Mas quando me apercebo, tento fazer o meu melhor.  

 

21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Tem qualquer orientação explicitada? 

22 Educ. C Inst. E: Às vezes - como hei de dizer - que se pode confiar entre 

aspas, é mais responsável. A gente, quando entra aqui - nós, Educadoras - dizemos as 

regras. Quem está ao serviço [a Educadora de serviço] diz as regras. O que [acontece é 

que] muitas vezes as meninas podem fazer isto e acabam por fazer aquilo. Há meninas 

que acolhem bem. Vão mostrar “aqui são os quartos, aqui é a sala tv”. Aliás, elas já 

conheceram esta parte, mas há meninas que acolhem bem, outras que não. Porque não 

vão à frente. Há meninas que ajudam e vão logo, [dizendo] - “chamo-me isto, chamo-me 
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aquilo”. Há outras que são mais reservadas. Começam logo a fazer a ronda. Depende das 

meninas. 

Às vezes, quando vêm meninas, já conhecem o quarto, as salas e não sei quê. Elas 

vêm e dizem - “Anda ali. Vamos-te mostrar a cerca”. Eu não digo - “Vais por ali, vais por 

acolá”. Elas pegam na menina e lá vão. Não vou atrás delas. 

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Educ. C Inst. E: Às vezes, quando encontro, falam para mim, vêm logo ter 

comigo, falam comigo. Às vezes, a gente não tem essa informação, não é? Mas a gente 

gostaria de saber se elas conseguiram fazer a vida delas.  

Muitas vezes, a gente não sabe o rumo que elas levaram, nem as doutoras [sabem]. 

Gostava de saber das meninas, o percurso, se conseguiram [fazer as suas vidas], se estão 

mais mal. Mas se vir alguma menina que estivesse [tenha estado] aqui, elas falam. 

 

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Educ. C Inst. E: Não. Acho que as instituições deviam de ter mais ajuda a 

essas jovens. A Segurança Social - ou estamos a falar dos pais - dar mais valor a estas 

crianças. São retiradas à família, por várias razões. E deviam apoiar mais as instituições 

ver o que faz falta, ver o que é preciso. Mais atenção, nessa área de educação de jovens.  

Nós aqui temos 3 Lares, haviam [havia à Segurança Social] de estar mais em cima 

[como uma supervisão]. Ver as condições que há, criar outros espaços para elas. Acho 

que faz falta. Acho que isso devia de ser trabalhado. 

 

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição?  

28 Educ. C Inst. E: Da saída, eu não estou bem dentro do assunto. Mas, por aquilo 

que eu vejo, às vezes, acabam, como se chama, o “percurso” delas. Chegam cá e vão-se 

embora.  

Outras vezes, são assim saídas… Por exemplo, chegam hoje e amanhã vão 

embora. Ali algo se passa. Não sei explicar-lhe mesmo. Não estou a par. Vejo essas 

coisas. Mas não sei ao certo como é que funciona. 
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3.15. Transcrição da Entrevista a Educadora D Instituição E 

(Educ. D Inst. E) 

 

1 E: Que profissional é dentro do LIJ? 

2 Educ. D Inst. E: Eu exerço várias funções. Já passei em todos os serviços cá na 

casa. Quando eu entrei para esta instituição, quando vim, pediram-me para fazer o turno 

da noite.  

Fui das primeiras Vigilantes Noturnas, nesta casa. Entretanto, a Madre Superiora 

achou por bem que eu não trabalhasse à noite e passasse para [o turno] de dia, para um 

dos turnos, de manhã ou à noite, para estar em contacto mais direto com as jovens.  

Ela achava que eu tinha perfil para estar com as jovens. Então, pediu que eu fizesse 

um dos turnos, durante o dia. Eu aceitei na altura e comecei a trabalhar com as jovens.  

Entretanto, as coisas foram mudando. Foi uma experiência fantástica. Foi muito 

bom. O turno da noite era bom, porque havia uma aproximação das jovens, no deitar. Ou 

seja, acompanhávamos o deitar. Muitas vezes, o simples gesto de aconchegar a roupa, de 

lhes dar um abraço, de lhes dar um beijo quando nos era pedido. Depois, elas - nesse 

abraço, nesse aconchego - viam sempre um familiar, alguém que lhes era querido. Diziam, 

muitas vezes: “A minha avó fazia-me isto. A minha mãe, ou uma irmã mais velha” … E 

tornava-se aconchegante também para nós percebermos que estávamos a ser uma 

referência para aquela jovem, para aquela menina e, para mim, isso era mais uma valia.  

Entretanto, durante o dia, foi um trabalho totalmente diferente. Nós… as jovens 

ainda não iam lá fora para as aulas. Era tudo no interior da instituição. E havia um 

acompanhamento. Era o levantar, a experiência do levantar. Como seria? Então, era o 

primeiro toque da manhã.  

É muito importante para elas a forma como nós as despertamos, se chamamos da 

porta - quando chamamos da porta há uma distância, elas não gostam. Quando vamos ao 

lado delas e chamamos pelo nome e tocamos-lhe na mão, ou no ombro, ou na cabeça com 

umas festinhas, elas ficam felizes e gostam de ser acordadas dessa maneira, de uma forma 

ternurenta, que acabam por ser [maneiras], eu não diria banais. Mas muitas vezes, nas 

nossas casas, [familiares], não damos importância a estes pequenos gestos. Mas estas 

meninas dão, porque são muito carentes, num grau afetivo.  

É evidente que elas têm de perceber que eu dou [dou-me], mas também retiro 

quando tenho que retirar. Elas têm de perceber que há um elo de distância, entre mim e 
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elas. Mas, ao mesmo tempo, aconchegante que, quando elas precisam desse abraço, elas 

vêm e são elas a deitar a mão por de trás, nos abraçam, dão-nos um beijo na testa e elas 

ficam confortáveis. Houve essa experiência [que eu tive]. Depois, entretanto, fui 

convidada para fazer o trabalho de Encarregada Geral e acabava por estar ligada às três 

valências da casa [do Lar], que eram, a das jovens, a do Lar de idosas e a do Lar 

residencial, onde estão as nossas meninas, portadoras de alguma deficiência. E por isso 

não têm uma vida autónoma. Foi muito bom. Uma experiência muitíssimo boa. Também 

ao nível afetivo. É também muito forte e muito exigente.  

Cada uma com a sua carência e é preciso que nós saibamos que, quando estamos 

a conversar, quando estamos a acariciar uma idosa, não estamos a acariciar uma jovem. 

É diferente.  

É totalmente diferente e tenho isso muito presente. Quando estou a acariciar uma 

jovem, tenho-a como uma filha. Quando estou a acariciar uma idosa, é uma avó e, por 

isso, o nosso gesto, o gesto que temos para com [pessoas que estão ligadas a] essas duas 

valências é totalmente diferente.  

Depois, no Lar residencial, são meninas com uma carência afetiva muito grande. 

Depois, toda aquela dificuldade que elas têm… Por serem portadoras de alguma 

deficiência, a nível psicológico, a sua exigência passa por ser ainda maior. Aqui tem de 

haver uma triagem muito bem-feita, porque na cabecita delas pode essa carícia ser 

imaginada de muitas formas. Então, nós temos de ter cuidado, mesmo quando elas vêm 

ter connosco. A gente tem de dizer “Já chega!” É preciso sabermos manter a distância. É 

muito importante, para sentirem que na distância temos a preocupação. Elas quase que 

nem sentem essa distância.  

Não sei se me estou a fazer entender. Elas sabem que, quando vêm ter comigo, eu 

tenho um sorriso para elas, tenho um gesto, tenho um beijo, tenho um abraço, às vezes só 

um toque. Elas sentem que eu estou e isso é que é importante, o estarmos [juntas]. Quando 

entro nesta casa [LIJ], estou para elas. É para as utentes que eu estou, independente do 

quer que seja. Agora, foi-me pedido novamente para fazer um trabalho com as jovens.  

Estou a trabalhar com as jovens, no turno da tarde. É muito bom, gosto do 

momento. Para mim, um dos momentos mais marcantes é quando as jovens chegam da 

escola. Estou como Educadora. E vêm com os seus problemas, do que aconteceu durante 

o dia. Muitas vezes têm raiva. Muitas vezes, aquele sofrimento interior com alguma coisa 

que se passou e elas vêm e sabem que está ali alguém, que as acolhe, que as escuta, que 

num momento de sofrimento, ajuda a aliviar essa dor. Muitas vezes, não faço nada. 
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Muitas vezes, não é o fazer, é o escutar, o estar. Ela sentir que das 14 horas e meia às 22 

horas eu estou para elas, só para elas.  

Depois é nas pequenas coisas que precisam [de ajuda]. Muitas vezes, vêm pedir 

ajuda para coser um botão. Depois, o ver com elas a roupa que vão vestir, no dia seguinte, 

“o que acha que vai bem assim? O que fica bem?” A arrumação do quarto...  

É importante que elas percebam também. Elas têm que perceber que são meninas, 

que elas vêm sem regras nenhumas e, por isso, nós temos que começar do princípio.  

Muitas vezes, temos que fazer entender que é importante tratar da higiene pessoal. 

O quanto isso é importante, que benefícios isso traz. Elas têm sempre que perceber 

quando lhe dizemos um “não”. Têm de perceber, porque estou a dizer aquele “não”. Nós 

temos que ter em atenção que… quando eu digo um “não” - “sabes o “porquê”; [porque 

é] que estás a ouvir um “não”?” “Por isto assim e assim”.  

E também quando há um “sim”, é porque houve alguma coisa boa, quando nos 

pedem seja o que for, “levaste este “sim”, porque o teu comportamento tem estado bem 

na escola, em casa [LIJ]”. Elas têm de perceber que tudo é importante. O comportamento 

dela na escola, em casa [Lar], tudo isso ajuda a que elas depois possam ter algo que elas 

precisem, fazendo sempre entender que elas têm que fazer [algo], para conseguirem o que 

querem.  

É evidente que nós temos objetivos e temos que lutar por elas. E fazê-las entender 

isso - “vocês têm um objetivo, qual é o vosso objetivo? Seja qual for, tu tens que lutar por 

ele. Tens que trabalhar para conseguir isso!” Para comprar uns ténis, que [uma rapariga] 

viu numa montra e gostou, tem de lutar por eles. Tudo isto é um trabalho que tem de ser 

feito, durante a manhã, com as colegas que estão. E que é feito, durante a tarde, enquanto 

cá estamos.  

E durante a noite, embora não sendo um trabalho tão direto, pois estão a dormir. 

Mas elas perceberem isso. Isto, a nível afetivo, é desgastante, mas é muito bom. É uma 

aprendizagem para nós até para valorizarmos muitas vezes o que temos lá fora e que nos 

acaba por nos escapar.  

Além de que, porque é rotina, depois esquecemos que um simples aconchego à 

noite, quando nos deitamos é muito importante. Mas como aquilo é rotineiro, fazemos 

aquilo todos os dias, acabamos por não valorizar, não é? E aqui não. Aqui, as jovens vêm 

e acham que perderam o aconchego que lhes era dado em casa [familiar]. Não, nós temos 

que dar continuidade. Se elas recebiam esse aconchego então devemos dar continuidade, 

mesmo sem nos apercebermos se a menina tinha esse aconchego em casa, ou não. Ela 
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depois por ela, é que vai dizer, em que aspetos é que estamos a marcar a nossa presença, 

perante cada uma delas [que diferença, fazemos]. 

 

3 E: Há quanto tempo trabalha na área de acolhimento? 

4 Educ. D Inst. E: Eu entrei para cá faz 10 anos, em abril. Eu acho que o 

acolhimento com as jovens só - quando eu iniciei - lá está - quando vim trabalhar com as 

jovens. Depois, quando passei a Encarregada Geral [trabalhava em outros departamentos 

da instituição], acabava por fazer um acolhimento diferente. Era diferente porque estava 

aberta a toda comunidade, mesmo aos funcionários, mas este acolhimento teve que existir 

sempre.  

Eu não estando, diretamente, com elas [as jovens], elas entravam e tinham sempre 

a preocupação de me procurar de vir [e dizer]: “Olá! Como está?” Eu lá dizia: “Olá! Está 

tudo bem. Como estás?” Havia sempre… agora diretamente, voltei a estar com as jovens 

há sensivelmente meio ano. A estar diretamente com o trabalho com as jovens [como 

Educadora]. 

  

5 E: Existe formação para os Cuidadores, Educadores e Técnicos? Como é 

realizada? 

6 Educ. D Inst. E: Eu já fiz algumas das formações, embora eu ache que, por 

muitas formações que nós façamos, não há nada como estar no terreno e vermos de perto. 

Porque na formação, por ser muito a nível oral, nos seminários, ouvem-se coisas muito 

bonitas. Mas depois na prática perguntamos: “Como é que isso funciona?” A gente, 

quando ia a essas formações, ouvia [pessoas] a narrarem coisas interessantes. Mas depois 

quando nós conversávamos em grupo e perguntávamos: “E na prática como é que é? 

Como é que nós levamos isso para a prática?”  

É difícil, porque eu tenho uma maneira própria de trabalhar. Eu não posso incutir 

o que eu faço a outra colega que entre, nem a ninguém.  

Vamos supor que entrava uma Educadora para acompanhar as jovens. “Eu faço 

isto e isto”. Não [pode]. Depois cada uma por si mesma, é que tem de ver a melhor forma 

de fazer esse acolhimento.  

Acho que é muito próprio, é muito nosso. Não há uma regra, nós não podemos 

colocar uma regra. Não [podemos]. Há regras, sim senhor! Na instituição. Mas depois 

cada um vai gerir a sua forma de ser, a sua forma de estar da melhor maneira que achar 
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possível. Porque cada um de nós, nós somos diferentes, não é? E onde quer que 

trabalhemos, fazemos as coisas diferentes. Ninguém faz igual. 

   

7 E: Como é efetuado o primeiro acompanhamento da criança/jovem? 

8 Educ. D Inst. E: Esse primeiro contacto, habitualmente, é feito pelas Diretoras. 

Depois, quando nós somos chamadas para acolher a jovem, é tentar entendermos que, 

sendo jovens adolescentes, são elas a colocar-nos à prova. Elas colocam-nos à prova 

desde que entram. Então aqui temos que perceber que jovem é que temos perante nós, se 

é uma jovem que vai ser uma líder, se é uma jovem que entra com um ar muito angélico, 

muito amorosa, mas depois passado [passados] alguns dias aquilo, está a revelar-se de 

outra forma.  

Então, temos que entender que tipo de jovem temos perante nós.  

Depois, mediante aquilo que nos diz a Psicóloga - não tudo porque há coisas que 

ficam em sigilo profissional… Depois a jovem, por si mesma, se nos procura para 

conversar, as Educadoras tentam sempre encaminhar sempre para a Psicologia. Mas no 

momento em que elas insistem: “Preciso mesmo de falar consigo”. Então aí, elas vêm e 

a gente escuta. Se acharmos que é importante, passarmos essa conversa com a jovem para 

a equipa técnica. Fazemo-lo e depois esta vai avaliar, se é verdadeiro, ou se não é. Porque 

podem fazer isso. Portanto, nesse acolhimento costumamos preparar o grupo de jovens 

que cá está, dizendo: “Vai entrar uma jovem”. Acrescentamos de onde vem e que 

esperamos que seja “bem acolhida”. E, quando a jovem entra, apresentamo-la ao grupo. 

Habitualmente vão duas ou três jovens connosco mostrar a casa [LIJ] para se integrar. 

Damos-lhes sempre supervisão, embora elas vão à sala da TV ou onde quer que vão, mas 

sempre com supervisão. Isto acontece, porque os primeiros passos que essa jovem dá são 

muito importantes para percebermos que jovem temos pela frente. 

 E pronto. A partir daí há uma descoberta qua vamos fazendo. Depois perceber 

[nós Educadoras] se a jovem, se ela gosta que a gente se aproxime ou não, se ela mantém 

distância. Pois eu já tive essa experiência. Há jovens que entram e não deixam sequer que 

lhes toquem. Nós temos que perceber isso também. [Temos que] sentir que a jovem é 

capaz de sentir um primeiro toque ou não. Deixar que ela chore, dar-lhe espaço, porque 

isso é natural: “Chora! Deita essa raiva toda que há dentro de ti [para fora]. Se quiseres, 

conversar, eu estou aqui”.  
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Estar ao lado dela e deixar que ela esteja… que possa sentir que não está só, que 

tem alguém ao lado dela a ouvir, dar um abraço quando há necessidade. Pronta a dar-lhe 

qualquer coisa, um mimo… o quer que seja.  

Mas ela sentir que há ali alguém, que veio para um meio que ela não conhecia, 

que é completamente desconhecido para ela, mas que, contudo, está ali alguém para a 

ajudar naquilo que for necessário, dentro das necessidades que ela for sentindo. 

 

9 E: Existe uma pessoa eleita para uma criança/jovem, quando admitida/o, 

para a/o acompanhar? De acordo com que características ou condições?  

10 Educ. D Inst. E: Tirando as Educadoras, depois há uma Técnica. [A jovem 

institucionalizada] sabe que é aquela Técnica e nos é dado a conhecer. A equipa Técnica 

é que nos diz: “a Dr.ª fulana é que fica com a responsabilidade desta jovem”. E nós 

sabemos e ela também sabe: “precisas de ir falar com a tua Técnica?” E ela diz “sim” ou 

“não”. Sabe que aquela Técnica é que a vai acompanhar, é que vai acompanhar o processo 

dela, é que vai acompanhar as chamadas que ela precisa de fazer, aos familiares, aos 

amigos, a quem quer que seja. 

 

11 E: Como é a sua relação com as crianças/jovens? 

12 Educ. D Inst. E: Eu acho que o feedback que eu tenho delas é de uma boa 

relação. Sinto que é uma boa relação, quando elas estão comigo. Quando estou de férias, 

ficam a contar os dias. Quando estou de folga, contam os dias (risos). Acho que gostam 

da minha presença. Pelo menos, pelo feedback que eu tenho das jovens. 

 

13 E: Acha importante criar um relacionamento, com que limites criados? 

14 Educ. D Inst. E: Com limites, sempre com limites. E elas têm que entender 

esses limites. Quando digo: “temos que saber dar e saber retirar”. Um pai e uma mãe, 

para dar [darem] uma boa educação, têm de saber dar e saber retirar.  

Eu agora dou-lhe um abraço, mas se tiver que lhe dizer “não”, logo a seguir, eu 

digo, com a mesma facilidade com que lhe dei o abraço. E é isso que ela tem de perceber, 

porque eu gosto dela. Mesmo que tenha dito um “não”. E isso é que é importante, elas 

sentem que eu estou presente. Como elas dizem: “é muito boa, mas também é muito 

exigente”.  
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É necessário que elas sintam que eu tenho muito afeto por elas. Gosto muito delas, 

mas… porque são as “minhas meninas”, são as melhores. Mas se tiver que ralhar, eu ralho 

seriamente. E elas não gostam de me ouvir ralhar. Quando eu lhes ralho, é muito sério. 

 

15 E: Deve-se manter um nível de proximidade com estas crianças/jovens?  

16 Educ. D Inst. E: É importante. Temos que ter cuidado com esse nível de 

proximidade, não é? Podem sofrer elas e podemos sofrer nós. É evidente. É aqui que nós 

podemos fazer uma boa triagem. Quando eu digo que devemos manter uma certa 

distância, porque há jovens muito carentes e que, às vezes, podem agarrar-se demasiado 

às Educadoras. Elas têm que entender que a Educadora tem uma vida própria e não… ela 

tem a vida dela e a Educadora tem uma vida própria, também.  

Nós acolhemos. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance, dentro da instituição. 

Mas nunca deixar passar que depois vamos - como hei de lhe dizer - não deixar criar 

ilusões, não deixar que a jovem crie uma ilusão de que, depois, aquela Educadora vai a 

acolher [acolhe-la] na casa dela, vai a acompanhar [vai acompanha-la] sempre… tem 

que haver muito cuidado.  

Nós temos que ser muito cuidadosas, saber fazer muito bem a triagem. Embora 

elas se sintam bem. Até porque, às vezes, elas - este grupo nem tanto - [mas] o grupo que 

tivemos anterior [anteriormente]- porque elas acabam por ter muito ciúme entre elas. 

Depois acham que nós damos mais atenção a umas do que a outras. Por isso, é que tem 

de haver muito cuidado. Mas também às vezes é preciso que a gente diga: “Olha! Tu 

gostas de todas as Educadoras que cá estão?”.  

É evidente que ela vai dizer logo que “não”. “Não gostas de todas pelo mesmo. 

Eu também tenho direito” [de não gostar de todas]. Eu também tenho o direito de me 

sentir mais “atraída” por uma jovem do que por outra. É natural.  

Embora nós não queiramos que isso [os sentimentos diferentes nos afetem], 

muitas vezes, tentamos que não seja visível aos olhos delas. Mas acabamos por - sempre 

- ter mais atenção com uma jovem do que com outra. 

 

17 E: Quais são os comportamentos, que alertam para que algo não esteja 

bem com a criança/jovem? 

18 Educ. D Inst. E: Depende. Há muitos fatores. Depende de muita coisa que 

acontece. Quando uma menina se isola, é algo a que devemos estar muito atentas. Pode 

ser uma menina que a qualquer momento é explosiva, uma menina que quer mostrar ao 
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grupo que é líder – mas, muitas vezes, não é liderança nenhuma. É o querer chamar a 

atenção: “Eu estou aqui e preciso de alguma coisa. Estejam atentas”. Há imensas coisas 

que acontecem que nos fazem ver que aquela jovem necessita de algo. A minha maior 

preocupação, às vezes é até implicância à mesa com as colegas, à hora da refeição. Uma 

que está mais implicativa. [Importa] o “porquê” daquela implicância.  

Nós perguntamos o “porquê”: “Porque é que estavas?”. “Ah! Porque não sei 

quê… [pausa curta] não fiz uma chamada” ... Há sempre alguma coisa e é nestas pequenas 

coisas. A nível escolar, quando as jovens estão num bom processo escolar. Depois há um 

comportamento que não foi o mais adequado. Perceber o “porquê”, [porque é] que isto 

está a acontecer e pronto.  

Há imensas coisas que pode [podem] acontecer, o estar… as colegas da noite 

estarem atentas, se as jovens estão num sono sereno, se têm sonhos, se não têm pesadelos, 

se estão com ansiedade. Todos os momentos são importantes. 

 

19 E: Como ajuda a ultrapassar essas condições e circunstâncias que estão a 

viver? 

20 Educ. D Inst. E: Não é fácil… Quando elas entram e depois, ao longo da 

conversa que vou tendo com elas, elas acabam por ter uma revolta muito grande. E aquilo 

que eu lhes digo é [o seguinte]: “Tenham isto como uma passagem. Isto é uma passagem 

da vossa vida. Algo correu menos bem. E tiveram que vir para esta casa [LIJ].  

Tentem tirar sempre algo de positivo para a vossa vida, daquilo que vos é 

oferecido na instituição. Tirar sempre o que acham que é positivo e depois vocês 

aprendem a valorizar. [Importa valorizar] aquilo que os vossos amigos, família, vos deram 

lá fora, que vocês não souberam valorizar”. E algumas dizem-me: “Ah! A minha mãe 

dizia-me isto. A minha avó” …  

“Este tempo que vão estar cá é um balanço, é um balanço da vida. Então, tentem 

ver o que correu menos bem, porque é que estão aqui, porque é que eu estou aqui”. E, às 

vezes, elas começam com o diálogo delas: “eu não quero saber porque é que estás cá, 

filha. Eu quero que tu faças essa revisão de vida. Porque é que vieste para cá. Porque é 

que estás aqui. Então vais tentar recompor, aquilo que correu mal lá fora, sejam dois, 

sejam três meses que passes nesta instituição. Com as pessoas que estão prontas a ajudar, 

ver o que podes fazer para melhorar. Para que, no dia em que saias da instituição, a tua 

vida lá fora corra melhor. Para teres um melhor relacionamento com as pessoas que 

deixaste e ver o que correu menos bem e tentar melhorar.”  



 
 

301 
 

E acho que elas acolhem muito bem este diálogo. É evidente, que quando vêm de 

famílias desestruturadas, quando vão de férias ou de fim de semana, volta a ser um início. 

Voltamos a regredir outra vez. Está a começar de novo: “Então, porque é que vens assim 

nesse estado?” “Ah! Aconteceu isto, aconteceu aquilo”. E a gente tem de relembrar tudo 

outra vez: “Lembraste disto que te disseram?” 

  

21 E: As outras crianças institucionalizadas são um apoio/suporte das que 

entram? De que forma? Têm qualquer orientação explicitada? 

22 Educ. D Inst. E: São um apoio, porque veem que não está só [estão sós] … 

ela entra e acaba por perceber que, à volta dela, [outras jovens que tiveram] que teve os 

mesmos problemas que ela, são os mesmos [problemas] ou de risco menor, ou de risco 

maior do que o dela. E que estão cá e algumas até estão a progredir, estão a estudar. 

Porque estão no estudo normal e chegam ao 12º ano, outras até à universidade.  

Isto acaba por ser positivo, acaba por ser positivo. O facto de elas terem essa 

preocupação de lhes dizer, de saberem acolher. Acho que isso, para ela, acaba por ser 

reconfortante. Claro que ela vem para um mundo diferente, com pessoas diferentes.  

Há um corte do cordão umbilical. Tudo é cortado e isso é bom.  

A nossa preocupação é que as jovens acolham bem, porque elas também gostaram 

de ser bem acolhidas. Por isso, temos de saber acolher. É sempre difícil a adaptação. É 

muito dura. É sempre muito complicada e pronto. Temos alguns sucessos, outros não 

tanto satisfatórios como gostaríamos de ter, mas a vida é assim. 

 

23 E: Continua a lidar com eles/elas, quando saem da instituição? 

24 Educ. D Inst. E: Uma grande parte sim. Lá está! Mesmo fora, temos que fazer 

a triagem. Porque depois é evidente que já não nos viria bater à porta. Tenho contactos 

com jovens que saíram há anos e vamo-nos encontrando, se não for mais, [encontramo-

nos] nas festas de anos. São mais elas a ligarem do que eu. Procuram, porque têm saudade. 

Estão aqui muito revoltadas, muito enervadas, querem ir lá para fora muito rápido.  

Quando chegam lá fora e veem que aqui havia algo que lá fora não têm, [voltam 

a falar-nos]. E é bom nós sabermos isso. Contudo, quando elas ligam, quero saber se elas 

estão bem, se conseguiram emprego ou se não conseguiram. Para muitas delas, o estar 

bem é continuar sem regras, o que é muito mau. E quando tenho esse tipo de contactos, 

ficou bastante triste. Mas há aqueles casos de sucesso, em que constituíram família, 

fizeram universidade, que estão bem. Estão no estrangeiro e ainda hoje contactam.  
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E ficamos radiantes com isso. Inclusive tenho uma jovem que acolhi da 

instituição, e está a viver comigo. Mas lá está! Só a acolhi depois dela concluir a 

universidade e pronto! Eu já tenho dito às diretoras. “Mas porquê?” Eu gostaria de poder 

acolher muitas mais, mas não posso. Mas gostava de poder de acolher muitas mais, porque 

acho que é muito importante.  

Normalmente, quando elas não têm família, ou quando esta é desestruturada, eu 

acho que é pena. Depois esta ajuda não continua lá fora, mas não é possível, para algumas. 

É de todo impossível. Mas as [jovens] cujo contacto parte delas, estão bem. Outras nem 

tanto. Têm dois ou três filhos, muito novinhas. A preocupação delas é ter logo os bebés 

e, por muito que a gente lhes diz [diga] - “cuidado!” - não o têm. É muito complicado, 

muito complexo. 

 

25 E: Acha que os Lares estão preparados para a individualidade de cada 

criança/jovem? Porquê? 

26 Educ. D Inst. E: Há muito trabalho a fazer. Eu costumo a dizer [dizer] que os 

Tribunais, os técnicos lá fora [profissionais da CPCJ e Segurança Social] fazem um 

embrulho muito bonito da jovem que vêm cá trazer. Fazem sempre embrulhos brilhantes 

e depois nós começamos a desembrulhar, aos poucos, e somos muitas vezes 

surpreendidas. Surpreendidas pela negativa e, enquanto esse trabalho não for bem feito, 

vai ser sempre muito difícil para as instituições. 

 

27 E: Como é que é efetuada a saída da criança/jovem da instituição?  

28 Educ. D Inst. E: Depende muito de cada jovem. As Educadoras, com a equipa 

técnica, tentam sempre que essa realização da saída seja a melhor possível, não é? Para 

nós, custa-nos imenso o sair [do LIJ] com os estudos por completar. Não completaram os 

estudos. Por muito que eu lhes diga: “Oh filha! Tenta, vê lá” [se estudas]. 

 Há algo mais forte que as influencia. Há uma influência das pessoas que estão 

fora, nessa jovem. E depois isso nem sempre é possível.  

Mas, claro que há uma preocupação muito grande. Claro que o sonho de qualquer 

Técnico, de qualquer Educadora que cá trabalha, é que a jovem saia com um Projeto de 

Vida pela frente. Isso era um sonho maravilhoso. [Era maravilhoso] que isso acontecesse.  

Contudo, há um trabalho que é feito. Incansável. E que é feito pelas Educadoras e 

pela equipa técnica, para que essas saídas sejam sempre com o maior dos sucessos. Nem 

sempre é possível. Mas que há um trabalho árduo, há! Muitas vezes, são uns trabalhos de 
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camarim que não se veem, não é? E depois era aquilo que eu dizia há bocado. Lá fora, a 

Segurança Social não está a trabalhar muito bem.  

Acho que precisava de trabalhar melhor.
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3.16. Transcrição da Entrevista a Voluntário #1, instituição C 

(Vol. #1 Inst. C) 

1 E: Como surgiu a sua aproximação a instituição? 

2 Vol. #1 Inst. C: Então… Estudei no colégio [B] e o colégio é uma instituição... 

É uma escola [de Ensino] – semipública. Já o colégio C [LIJ C] é uma instituição, Lar de 

Jovens e de Infância… Então, o facto de pertencermos à mesma instituição mãe, permite 

que nós tenhamos experiências no colégio [C]. 

Primeiro, eu pertenço ao grupo de cristãos do colégio [B, escola que frequentou]. 

E algumas das atividades que desenvolvemos, fazemo-las no colégio [C LIJ C].  

A título de exemplo, na páscoa, em que passamos três dias no colégio C a viver a 

páscoa … Hum, outra experiência foi o campo de estudo e – aí - foi onde eu tive uma 

maior aproximação, um maior contacto com a vida, com a dinâmica. E isto consiste em 

quê? Consiste em possibilitar que jovens universitários tenham uma semana de estudo, 

antes dos exames no colégio B… hum… então cada aluno tem tempo de estudo, cada um 

por si. Temos um tempo dedicado a voluntariado, todos os dias, que é o acompanhamento 

ao estudo de uma criança ou duas, ao mesmo tempo.  

Depois disso, podemos lanchar ou brincar com eles, jogar futebol e mais. À noite, 

como estamos na dinâmica do colégio, também temos oração em conjunto. As pessoas 

que estão nessa semana, os estudantes e o grupo de crianças de um nível lá do colégio. 

Antes disso, também já tinha visitado a instituição, noutros momentos, até porque tenho 

amigos que viveram lá. E também como já lá fui, conheço a comunidade, por isso é muito 

fácil… entrar e estar com as pessoas. 

 

3 E: Há quanto tempo está a fazer este voluntariado? 

4 Vol. #1 Inst. C: Isto… hum… embora já não vou lá, em voluntariado, pr’aí há 

um ano ou dois. Mas quando fui… hum… no meu primeiro ano de universidade e também 

no meu 12º ano… 2010, 2011. Essas semanas foram em 2010, 2011. 

 

5 E: Na altura que veio para cá, sentiu a necessidade de fazer alguma 

formação? 

6 Vol. #1 Inst. C: Não… não tive nenhum aconselhamento. Foi uma experiência 

quase impacto, caído do céu. Tive que me adaptar àquilo. 
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7 E: Como é a sua convivência com as crianças da instituição? 

8 Vol. #1 Inst. C: Eu - na altura - não estava a fazer mestrado. Nem era um ponto 

assente que queria seguir [a área de] educação. Era aluno de Ciências. Normal… Mas 

acho que sempre tive sensibilidade para estas coisas… e não sei… Antes disso, já tinha 

feito outro tipo de voluntariado, quer com crianças quer com idosos. E encarei isso com 

a maior das naturalidades. Não criei expectativas. Apenas estava lá pelo meu egoísmo de 

viver a minha experiência de estudo, naquela semana. Foi isso… 

 

9 E:Tem mais alguma função dentro da instituição? 

10 Vol. #1 Inst. C: Não… apenas brincávamos nos intervalos e depois ah… 

Depois do jantar, tivemos momentos em que nos sentávamos na mesa com eles. Também 

tentávamos puxar uma conversa, falar sobre alguma coisa, entrar naquele espírito: 

“Também vivemos aqui [no LIJ] convosco.” Eu senti um bocado que… estou a invadir o 

vosso espaço, mas pronto… É temporário não vou incomodar. Muito gostava de vos 

conhecer melhor… Foi mais ou menos o sentido que eu dei a esta parte de voluntario. 

 

11 E: Quando veio para a instituição. Fizeram-lhe algum pedido mais 

específico? O que pretendiam com o seu trabalho?  

12 Vol. #1 Inst. C: Extra estudo?  

13 E: Sim  

14 Vol. #1 Inst. C: Não. Porque nós não conhecemos a fundo todas as crianças, 

até porque não estávamos com as mesmas, por elas. Elas são tantas e tantas a pedir, a 

solicitar a nossa companhia, que acabava por não conhecer a fundo cada uma delas e 

acabava por não intervir em nenhum aspeto da vida deles.  

Era mais estudo, brincadeira… Sou uma nova pessoa aqui [no Lar]. Posso e tal… 

Eu próprio me divertia a brincar com eles, numa manhã inteira de estudo, mais umas 

horas. Foi uma experiência boa. Também, nessa parte da brincadeira, acabávamos por 

libertar um bocadinho as nossas energias acumuladas de estarmos a olhar para o livro… 

E também porque era pouco tempo, não estava à-vontade para algo mais pessoal. 

 

15 E: Já teve que recorrer a alguns dos Técnicos, no intuito de ajudar alguma 

criança? 

16 Vol. #1 Inst. C: Não… Mas, por exemplo, ao longo do ano, existe o 

acompanhamento do estudo das crianças. É feito ao longo do ano letivo inteiro. Há 
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equipas de voluntários que o fazem regularmente, todas as semanas, uma vez por semana 

ou duas, dependendo da disponibilidade. E apenas têm que falar com o Diretor, no início 

do ano. E logo são encaminhados para esse apoio. Depois não continuei, porque não tinha 

como me deslocar até lá… Mas não tive que falar com mais ninguém. Eu estava lá a viver 

a experiência… 

À partida toda gente sabe que vamos estar lá aquela semana. Já contam connosco 

e sabem o nosso horário e nós sabemos mais ou menos o dos miúdos. Eles chegam a tal 

hora, vindos de Barcelos, das aulas. Lancham, brincam um bocadinho, vão estudar e 

depois brincam mais um bocadinho e vão estudar. Depois têm o jantar, o momento de 

oração e depois vão dormir. Nós sabemos a dinâmica dos horários deles. Embora eles não 

soubessem o nosso [horário], os funcionários sabiam. 

 

17 E: As crianças procuram-no para conversar sobre os seus problemas? 

18 Vol. #1 Inst. C: Não… dentro e fora de estudo, eles não nos procuravam para 

falar sobre algum problema… Eu acho que tem a ver com aquilo que eu disse. Uma 

semana é muito pouco tempo e, apesar de eles mostrarem-se muito afetuosos acho que o 

nível de confiança não chega a esse ponto de nos ter [terem] como confidentes. Se calhar, 

têm-nos como amigos, uma conceção de “amigo rudimentar”, que passa mais pela 

companhia e pela brincadeira, por jogos. E não tanto por isso de confidência ou de 

confiança. 

 

19 E: Acha que a individualidade das crianças é respeitada? 

20 Vol. #1 Inst. C: Acho que são muito respeitados por parte de qualquer pessoa. 

Talvez entre eles não. Mas acho que dentro e fora de uma instituição é normal. São 

crianças e, por vezes, não têm muita a noção do que é o seu direito ou o que é o direito 

do outro. Mas relativamente à comunidade e aos educadores, Psicólogos eles são 

totalmente respeitados. 

 

21 E: Acha que os funcionários criam laços com as crianças? 

22 Vol. #1 Inst. C: Eu acho que… Primeiro, as pessoas que trabalham lá 

identificam-se com o carisma… Não são educadores quaisquer, não são pessoas 

quaisquer… São rigorosos nas pessoas que escolhem. Eu acho que é assim… E acho que 

é inevitável que se criem laços, principalmente quando se é novo. Entra [uma 

criança/jovem], ou o educador está lá há pouco tempo. Se envolve demasiado 
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emocionalmente nas coisas e acaba por criar laços. Mas eu acho que com o tempo 

consegue-se distanciar, dar o carinho que as crianças precisam, sem substituir o pai ou a 

mãe, ou familiar. Consegue quase ter o papel carinhoso de pai ou de mãe e, ao mesmo 

tempo, consegue ser professor e educador que está lá para chamar a atenção, para ralhar 

ou… Esse tipo de coisas… Lá está! Ao início creio, que se criam laços, mas, com o tempo, 

vão esbatendo e a pessoa consegue se situar melhor e consegue perceber qual é o seu 

papel. 

 Não deve criar laços fortes. É como eu digo. É inevitável criar laços. Se eu 

trabalho com aquelas crianças, lido anos inteiros, como é que não vou criar sentimentos? 

Seria contrassenso ou desumano, se eu tenho um carisma… que é trabalhar pelos pobres 

e dar educação aos que mais precisam. Eu, ao lá estar, tenho que criar laços. Eu não sei 

se podemos falar em níveis de laços… Sim, esses laços podem existir. Mas eu acho que 

não interferem naquilo que a pessoa será no futuro. Não condicionam a vida da pessoa, 

porque ao mesmo tempo se consegue dar a entender: “Tu estás aqui [no Lar], mas eu não 

sou a tua mãe. Eu estou aqui para te ajudar, para te educar. Não estou aqui para substituir 

alguém.” Acho que é isso que se tenta passar. 
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3.17. Transcrição da Entrevista ao Voluntário #2 Instituição C 

(Vol. # 2 Inst. C) 

 

1 E: Como surgiu a sua aproximação a instituição? 

2 Vol. # 2 Inst. C: A minha irmã já trabalhava lá [no LIJ]. E eu fazia - e faço - 

Colónia de Férias, também relacionadas à [com a] instituição. Ou seja, os meninos 

também fazem férias comigo e chegou a um ponto que me convidaram para dar 

explicações. E então foi aí, muito pela minha irmã e também pelo meio em que eu estava 

inserida. 

 

3 E: Há quanto tempo está a fazer este voluntariado? 

4 Vol. # 2 Inst. C: 2008/2009. Não te sei dar a certeza. 

 

5 E: Na altura que veio para cá, sentiu a necessidade de fazer alguma 

formação? 

6 Vol. # 2 Inst. C: Não, nada. Eles também já me conheciam, mais ou menos. 

Tive que fazer uma pequena entrevista com o responsável pelo voluntariado. Mas não foi 

[feita nenhuma formação]. Eles são muito recetivos. Porque têm a necessidade de 

voluntários.  

 

7 E: Como é a sua convivência com as crianças da instituição? 

8 Vol. # 2 Inst. C: É uma área que eu gosto muito. Eu estou a tirar o curso para 

ser Educadora de Infância - Professora primária. Às vezes, é muito difícil. Depende muito 

da criança com quem ficares. Eu, nos últimos 2 anos, tou com uma menina com problemas 

emocionais. Tem 16 anos e mesmo assim… às vezes, o nosso voluntariado não é apenas 

nas explicações. É mais na parte afetiva.  

É muito importante ter alguém ao lado deles. E pronto! Sempre foi uma boa 

relação.  

Nesse caso, dessa menina, sempre tive muito a proximidade. Noutros meninos, há 

sempre aquela ideia de eu ser a professora, e eles os alunos. Há sempre um 

distanciamento. Mas por outro lado, há sempre aquele laço emocional. E eles pedem 

muito isso.  
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9 E: Tem mais alguma função dentro da instituição? 

10 Vol. # 2 Inst. C: Relativamente a essa menina, nunca foi comunicado, mas era 

como família de afeto. Ou seja, de vez em quando, ao domingo, [eu] ia passear com ela. 

Passava fins de semana lá em casa. Não tudo por escrito, mas como temos muito a 

proximidade e os educadores achavam que eu fazia muito bem a essa menina, então 

sempre teve… Foi mais por aí, ‘tar com ela. Dava uma volta. Fazia visita com ela. 

 

11 E: Quando veio para a instituição. Fizeram-lhe algum pedido mais 

específico? O que pretendiam com o seu trabalho? 

12 Vol. # 2 Inst. C: Mais ou menos. Essa menina, por exemplo, já fazia parte da 

Colónia de Férias. Uma menina do meu grupo. Portanto, sempre tivemos muita 

proximidade. Era uma coisa pedida por ela e eu fazia muito gosto. A minha irmã como 

era Educadora dela - também sugeriu. E nem ponderei a hipótese. Os responsáveis - como 

já me conheciam há algum tempo - não viram problema naquilo. A Assistente Social 

também não. Então passava algum tempo lá em casa. Chegou a passar o Natal [na minha 

casa] …  

 

13 E: Já teve que recorrer a alguns dos Técnicos, no intuito de ajudar alguma 

criança? 

14 Vol. # 2 Inst. C: Não. Já tive uma situação um bocadinho complicada e 

constrangedora, mas lá consegui dar a volta. Também nunca tive meninos muito 

problemáticos. Tinha essa menina. Mas quando estava comigo parecia uma pessoa 

completamente diferente e isso, os próprios educadores me diziam isso. Como sempre 

tivemos uma boa relação e as idades até nem são muito afastadas…  

Ela era problemática como outras pessoas e, depois, tive um menino que não fazia 

o que lhe pedia. Mas lá consegui dar-lhe a volta: “Se não queres, então na próxima semana 

não venho!” E então as coisas mudaram um bocadinho o rumo. 

 

15 E: As crianças procuram-na para conversar sobre os seus problemas? 

16 Vol. # 2 Inst. C: Sem dúvida nenhuma. Eu só dei explicações a duas crianças. 

Mas, às vezes, passava o domingo por lá. A tarde com eles. Porque, lá na instituição tem 

lá meninos que vão para casa [da família], ao fim de semana. E outros que não têm para 

onde ir. E então fazia questão, de vez em quando, ir ao domingo para lá. E conheço a 
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história de quase todos. Há uns que não, mas há muitos que pedem… Só o falar o que 

fizeram durante a semana e a contar coisa, sobre eles, problemas familiares. 

 

17 E: Acha que a individualidade das crianças é respeitada? 

18 Vol. # 2 Inst. C: Eu só tive contacto com aquela instituição e - para mim - é 

uma instituição que funciona bem a todos os níveis. Portanto, a minha opinião em relação 

a isso é muito positiva. Acho que eles se preocupam com cada criança em si e no grupo 

em geral. Por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica é que muitas crianças lá têm 

necessidades educativas especiais, e para isso, têm uma terapia que é necessária. 

Preocupam-se. E cada menino tem a sua atividade [lúdica] que gosta. Se gosta de futebol, 

‘tá no futebol, se gosta de natação, ‘tá na natação. Se não gosta de nada, tem os seus 

tempos livres. Claro, sempre mais controlados. Mas todas as crianças têm aquilo que 

pretendem e que necessitam E nota-se muito isso, pronto. É uma instituição, mas… Eu 

acho que a própria organização funciona muito bem, porque cada menino tem o seu 

educador. Não dá um [Educador] por menino, mas cada grupo tem o seu educador e que 

faz muito esse papel de mãe e de pai, que percebe o que cada criança gosta. E então, vai 

gerindo isso com a instituição. E têm muito boas condições. 

 

19 E: Acha que os funcionários criam laços com as crianças? 

20 Vol. # 2 Inst. C: Sem dúvida nenhuma, naquela instituição… Há crianças que 

têm chegado e… Principalmente, as crianças que são mais velhas é mais difícil.  

Chegam a uma instituição com 15 -16 anos. Já têm a sua personalidade 

relativamente formada. Passaram por muito na vida delas. É mais difícil, mas sem dúvida 

há uma relação, tanto pelos funcionários e técnicos e [como pelos] educadores. Têm uma 

relação muito próxima com os meninos e sabem os nomes. E toda a vida deles e respeitam 

[respeitam-nos] imenso. E nota-se, nos meninos, uma postura de respeito. Veem ali as 

suas figuras de autoridade e até por vezes figuras paternais, que não têm em casa 

[familiares] e estão ali.  
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3.18. Transcrição da Entrevista a Voluntário #1 Instituição D 

(Vol. # 1 Inst. D) 

 

1 E: Como surgiu a sua aproximação a instituição? 

2 Vol. # 1 Inst. D: Foi através de uma ideia de voluntariado do meu filho. Ele é 

professor de matemática e em algum momento achou que poderia ajudar crianças, 

crianças com quem ele convive todos os dias na escola, ou outras crianças com 

dificuldade, e sem condições de pagamento para ter explicações. E então ele perguntou-

me se eu queria alinhar. A ideia primeira não seria como ajuda nos estudos propriamente, 

mas sim, talvez, para ajudar, no estudo que a instituição pretende, em biblioteca. E como 

tenho o curso de comunicação social, estaria a ideia mais próxima de jornais e de livros, 

destas coisas, de ajudar a instituição. Então eu alinho, nessa ideia dele. E venho na 

verdade com a ideia de fazer parte dessa função de recolher dados. Ir buscar tudo aquilo 

que fosse interessante para fazer este estudo.  

Por outro lado, uma segunda hipótese que estava em vista era um Técnico na 

tipografia, no jornal. E algo ligado à comunicação da instituição, estaria para sair. E eu 

viria para substituir, voluntariamente, esse Técnico e fazer que está na minha área de 

trabalho. Ao chegar foi-me dito que o Técnico ainda não tinha saído. E pronto. Deram-

me um menino e é esse menino que eu tenho tentado ajudar, à minha maneira. 

 

3 E: Há quanto tempo está a fazer este voluntariado? 

4 Vol. # 1 Inst. D: Aproximadamente, 2 anos. 

  

5 E: Na altura que veio para cá, sentiu a necessidade de fazer alguma 

formação? 

6 Vol. # 1 Inst. D: Eu sempre andei perto de problemas de crianças. Por uma 

questão de gosto por elas. E por uma questão de conhecer a sociedade. E já estava bastante 

próxima desta realidade. Fiz alguns trabalhos no Projeto Homem [Instituição de 

reabilitação na toxicodependência]. Esta instituição era algo que muitas vezes eu pensava. 

Pelos miúdos. Porque também sou órfã e, portanto, isso trazia-me uma ideia de seguir os 

passos destes meninos. Sei o quanto custa ser órfã.  

O meu pai morreu. Eu tinha 3 anos. A minha mãe tinha 30 anos. O meu pai 

também tinha 30. E pronto, eu sei o que custa e andei sempre por perto. Mas o trabalho, 
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a família, iam-me retirando a ideia [de realizar voluntariado] e depois a reforma surgiu. 

E eu alinhei e estou contente. 

 

7 E: Como é a sua convivência com as crianças da instituição? 

8 Vol. # 1 Inst. D: Eu temi, que ao chegar, que a diferença de idades, poderia ser 

um problema, de algum afastamento. Mas não, não posso dizer isso. Os miúdos são 

extremamente delicados, são muito cuidadosos. Eu acho que são uns miúdos muito 

educados. Evidentemente têm os seus problemas. Quais são as crianças que não têm 

problemas? Mas são uns miúdos muito educados, denotam muito cuidado. 

 

9 E: Tem mais alguma função dentro da instituição? 

10 Vol. # 1 Inst. D: Não.  

 

11 E: Quando veio para a instituição. Fizeram-lhe algum pedido mais 

específico? O que pretendiam com o seu trabalho? 

12 Vol. # 1 Inst. D: O que pretendiam de mim era esse trabalho de organizar o 

jornal, em qualquer coisa que fosse ligada à minha área. E, quando cheguei aqui, acharam 

que eu poderia ter outra função, ajudando um miúdo. 

 

13 E: Já teve que recorrer a alguns dos Técnicos, no intuito de ajudar alguma 

criança? 

14 Vol. # 1 Inst. D: Não tem sido necessário recorrer, porque eles são muito 

solícitos. Quando eu entro, alguém vem sempre me dar alguma informação. Quando eu 

saio, sou eu quem dá alguma informação. Portanto, eu não preciso de os procurar.  

Eles são muito, muito atentos. É uma coisa que eu admiro muito.  

Eu entro e vem a Educadora dizer-me como correu a semana ao miúdo. Tem 

sempre esse cuidado. E quando eu saio, ou porque ela aparece, ou porque eu a chamo, 

para dizer como correu a aula, o que correu menos bem. Há uma ligação muito grande 

entre eles e as crianças, que é uma coisa que eu admiro muito. Há uma jovialidade entre 

eles.   

 

15 E: As crianças procuram-na para conversar sobre os seus problemas? 

16 Vol. # 1 Inst. D: Não. Com o miúdo eu converso abertamente, mas com os 

outros não. Eu penso - e isto é uma opinião minha baseada no que eu observo - eu penso 
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que eles não precisam disso, porque eles têm um à vontade grande, de desabafar com os 

técnicos.  

Eu tenho estado aqui, muitas vezes, nesta sala. E apercebo-me que os miúdos 

entram e vão ter com eles. E falam do que aconteceu na escola. Há um à vontade muito 

grande, entre eles. E não sentem a necessidade de falar às pessoas de fora. A Educadora 

pode estar a falar comigo e chega um miúdo e quer falar com ela. Ela pede “com licença” 

e atende o miúdo. [Satisfaz] o que ele quer, o que precisa. 

 

17 E: Acha que a individualidade das crianças é respeitada? 

18 Vol. # 1 Inst. D: Falando desta instituição, eu acho que é bastante considerada 

essa individualidade. Porque quando eu falo com os técnicos, eles distinguem, com muita 

facilidade, como é um e como é outro miúdo. Eu acho que está a ser respeitada, neste 

aspeto, logo. Uns são mais faladores, outros menos faladores. E é muito respeitado. Eu 

estou a pensar - por exemplo, o meu filho está a dar explicações a um miúdo do 12º ano, 

com alguns problemas psicológicos. Eu       tenho-me apercebido que, aquele [naquele] 

miúdo, têm sido respeitadas algumas facetas dele. Face a esses problemas, para além do 

acompanhamento Médico e do Psicólogo. Portanto, acho que pode não ser a todos, em 

geral. Mas acho que sim, na globalidade é respeitada [a individualidade].  

Acho que é um trabalho difícil porque, como funcionam com regras que têm que 

atingir todos, alguns dirão que não estão a ser tratados na sua individualidade, face às 

suas caraterísticas que saem fora da regra. Eu tive algum cuidado em observar o ambiente, 

porque de facto, costumo fazer isso em todos os sítios. Sem querer, sou bastante 

observadora, porque sou muito faladora e, por isso, leva a ser mais observadora.  

É a ideia com que eu fico do momento em que me dizem que me vão entregar um 

cargo, que inicialmente não era aquele que eu pensava. Eu pensei que se visse alguma 

coisa que não fosse do meu agrado e que sinta que as crianças não são tratadas, daquela 

maneira, que eu acho necessária, eu vou-me embora. E, portanto, eu tenho ficado e tenho 

gostado. Quando o tempo começa a aquecer, é normal ver os miúdos a fazer ginástica 

com todos [os técnicos], a jogar à bola. Não é em qualquer lado [não é em qualquer Lar 

que isso acontece].  

Mas a jogar ali, todos iguais. A única coisa que os distingue é a idade. É muito 

bonito. É uma coisa que me agrada porque eu sinto… não estou esquecida dos problemas 

que tive, do que senti na falta do meu pai. Não estive em instituição, mas a presença da 

figura do meu pai, fez-me muita falta. E eu sinto que estes miúdos são compensados por 
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um grande amor. Chamar-lhe-ia isso, aos que os técnicos lhes dão, mesmo nos horários 

que já deviam de estar em casa, acho muito bonito. 

 

19 E: Acha que os funcionários criam laços com as crianças? 

20 Vol. # 1 Inst. D: Sim. Eu acho que criam laços grandes. Até porque há miúdos 

que não podem ir a casa, fruto dos seus problemas familiares. Não visitam os pais porque 

não podem. O ambiente é de tal maneira que não podem visitar os pais. E no natal, ano 

novo e por aí adiante, os miúdos foram distribuídos pelas casas dos técnicos e dos 

funcionários. Se não houvesse um à vontade muito grande, o funcionário diria: “Eu não 

estou para levar mais encargos! Chega ter que cuidar deles durante o dia”. Há um 

entrosamento muito grande entre eles todos, muito engraçado. Isso alegra-me e por isso 

é que cá continuo. Se não fosse assim, eu já tinha ido embora. Logicamente que aqui há 

problemas. Alguns miúdos são rebeldes. São quarenta e tal miúdos com as suas maneiras 

de estar, com as suas revoltas. É muito bonito este ambiente aqui. 
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3.19. Transcrição da Entrevista ao Voluntário # 2 Instituição D 

(Vol. # 2 Inst. D) 

 

1 E: Como surgiu a sua aproximação à instituição? 

2 Vol. # 2 Inst. D: A minha aproximação surgiu da seguinte forma. A minha filha 

trabalha cá e pediu-me se eu poderia dar apoio a um menino, porque já era o segundo ano 

que andava na escola, mas não sabia ler. E eu disse-lhe que “fizeram mal em só me 

contactar agora!”. Ter-me-iam contactado mais cedo, mas pronto… eu peguei no menino 

- como sou professora há muitos anos - peguei no início e comecei a fazer uma revisão 

da matéria, começando pelas vogais. Até que consegui. De fins de setembro a novembro 

pus o menino a ler.  

Não venho todos os dias, porque eles têm várias atividades intercalares, depois do 

horário letivo e não dava para vir. E pronto, foi assim que surgiu. E eu comecei a afeiçoar-

me ao rapaz e comecei a vir cá, ou duas ou três [vezes por semana]. Conforme me era 

possível, eu vinha. 

 

3 E: Há quanto tempo está a fazer este voluntariado? 

4 Vol. # 2 Inst. D: Já estou a fazer [este voluntariado] há quatro anos. 

 

5 E: Na altura em que veio para cá, sentiu a necessidade de fazer alguma 

formação? 

6 Vol. # 2 Inst. D: Não, nada de formação, não fiz nada. É lidar como uma criança 

normal, que tinha dificuldades. E até ao princípio foi um pouco difícil, porque o menino 

vinha da escola - ou tinha uma professora particular para estar ali preso - e não aceitava 

muito bem [o meu trabalho]. Então eu comecei a comprá-lo. Como é que eu o comprava? 

Trazia rebuçados, trazia chicletes, trazia chocolates. E eu é que o comprava. Fui eu que o 

cativei. Não foi ele que me cativou. Mas fui eu que tentei conseguir, através das gulodices, 

que ele começasse a… outras vezes colocava as gulodices em cima da mesa. E dizia: 

“Pronto! Não queres trabalhar? Pego nas gulodices, meto ao bolso e vou me embora. E 

acabou!” E foi assim que o cativei. Lentamente, consegui que ele trabalhasse. Porque a 

vontade de trabalhar era muito pouca. Era mais brincadeira e também uma falta de 

maturidade da parte dele. Mas pronto. Tenta-se fazer alguma coisa, enfim. Como eu 

estava habituada a fazer pelos outros, também quando eles aprendiam bem, eu dava 
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sempre uma recompensa, para eles se sentirem mais atraídos. Aqueles que não eram 

capazes, ao ver que eu dava [alguma coisa], ao ver, se entusiasmavam a trabalhar mais 

um bocadinho.  Aquilo que eu fazia na escola, apliquei aqui [no Lar]. 

 

7 E: Como é a sua convivência com as crianças da instituição? 

8 Vol. # 2 Inst. D: Muito boa. Vou-lhe dizer. Acho que é uma convivência 

excelente. E sempre que falo da instituição, digo que é das coisas que eu mais gosto de 

fazer: de estar cá, de colaborar e de ver como eles tratam os miúdos.  

E digo muitas vezes, às pessoas, lá fora: “a instituição trata melhor estes miúdos 

que têm aqui, do que muitas famílias.” Porque os levam ao futebol, têm salas de estudo, 

com vários professores, com vários educadores que estão ali, com aquele que tem mais 

dificuldade, com aquele que vai ter teste… E com certeza que há pais que não tem esse 

tempo para estar com os filhos. Nem sabem ensinar.  

Aqui por haver homens e mulheres, de [por] ser uma mistura de ambos os sexos, 

acho que os miúdos são equilibrados. E acho que é esse equilíbrio que esta instituição 

tem. Quando é só freiras ou padres, não há um equilíbrio emocional. E também nas 

famílias, que não são tão bem estruturadas. E eu acho que aqui todo o pessoal é bem 

formado e estrutura bem estes miúdos. 

 

9 E: Tem mais alguma função dentro da instituição? 

10 Vol. # 2 Inst. D: Nenhuma mais. 

 

11 E: Quando veio para a instituição. Fizeram-lhe algum pedido mais 

específico? O que pretendiam com o seu trabalho? 

12 Vol. # 2 Inst. D: Não fizeram pedido nenhum, nada. A minha filha pediu-me 

e eu vim. Nunca me disseram nada de específico. A única coisa mais específica é quando 

chego aqui e dizem: “o menino hoje tem mais fichas de matemática ou tem [trabalhos de 

casa] de português”. É a única coisa, mas mais nada… 

 

13 E: Já teve que recorrer a alguns dos Técnicos, no intuito de ajudar alguma 

criança? 

14 Vol. # 2 Inst. D: Não, nunca recorri a nenhum Técnico e ajudo quando sei… 

E ainda ontem estava a ajudar um que estava ao lado por causa das capitais dos países da 

Europa. E falei com ele, não recorri a ninguém. 
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15 E: As crianças procuram-na para conversar sobre os seus problemas? 

16 Vol. # 2 Inst. D: Não, talvez porque eu não dê aso a mais diálogo. Posso 

perguntar como estão… repare que eu sou uma pessoa que vem de fora. Dou apoio ao 

menino e, no fim, vou-me embora. Eles, por vezes, abeiram-se a [de] mim para ver se eu 

tenho alguma chiclete, algum rebuçado. É mais nesse contexto. Às vezes, os irmãos do 

menino, já me têm pedido. Pediram-me duas vezes, se podiam almoçar em minha casa. E 

eu, de uma das vezes, dei-lhes de almoçar. 

 

17 E: Acha que a individualidade das crianças é respeitada? 

18 Vol. # 2 Inst. D: Acho que sim. Acho que é respeitada… 

 

19 E: Acha que os funcionários criam laços com as crianças? 

20 Vol. # 2 Inst. D: Eu acho que sim.   
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3.20. Transcrição da Entrevista a Voluntário # 3 Instituição D 

(Vol. # 3 Inst. D) 

 

1 E: Como surgiu a sua aproximação a instituição? 

2 Vol. # 3 Inst. D: A instituição, já a conheço há muito tempo, há 11 anos. Porque 

os meus filhos andaram aqui perto. E, um dia, uma Educadora perguntou: “a professora -

quando se aposentar - o que vai fazer?” “Eu - para já - ainda não sei.” E depois ela disse: 

“Olhe! Não gostaria de fazer voluntariado?” Então deixou-me aposentar e foi a partir daí 

[que faço voluntariado na instituição]. Foi através dessa Educadora, que vim para aqui 

para o voluntariado. 

 

3 E: Há quanto tempo está a fazer este voluntariado? 

4 Vol. # 3 Inst. D: Há quatro anos. 

 

5 E: Na altura em que veio para cá, sentiu a necessidade de fazer alguma 

formação? 

6 Vol. # 3 Inst. D: Não fiz nenhuma. Eu já conhecia [esta realidade], porque 

cheguei a trabalhar com alunos daqui. Eu também já tinha trabalhado noutra instituição. 

Não o fiz. E sou franca, não senti necessidade, porque já estava mais ou menos integrada 

nos problemas destas crianças, destes jovens. Não senti grande necessidade de ter 

formação. Nem fiz [formação]. 

  

7 E: Como é a sua convivência com as crianças da instituição? 

8 Vol. # 3 Inst. D: A convivência é boa. Para além do menino que dou apoio, 

conheço vários. Ou porque já passaram pela escola ou porque me conhecem daqui. 

Passam por mim na rua. A convivência, acho que sim, é boa. Eles conhecem-me, 

conhecem os meus filhos. E há uma abertura grande e eles conversam comigo e falam e 

riem-se. E a convivência é ótima. Aliás adoro conviver com eles. Cada um com a sua 

maneira de ser. Mas tenho uma boa relação com eles. Não só com aquele, a quem eu dou 

apoio, mas com outros. Ou porque já há um conhecimento da rua ou daqui da instituição. 

 

9 E: Tem mais alguma função dentro da instituição? 

10 Vol. # 3 Inst. D: Não, só voluntariado. 
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11 E: Quando veio, para a instituição. Fizeram-lhe algum pedido mais 

específico? O que pretendiam com o seu trabalho? 

12 Vol. # 3 Inst. D: O que eu faço é apoio a uma criança. Eu estou-lhe a dar apoio, 

a ajudá-lo a fazer os trabalhos. E depois, quando acaba os trabalhos, trabalhar o Português, 

principalmente. E a Matemática. Mas principalmente o Português que é onde ele tem mais 

dificuldades. Neste momento está no 5º ano e eu venho apoiá-lo só a ele. Nada de 

específico. Apoiá-lo para ler, que [porque] ele tem bastantes dificuldades. A escrever o 

minimamente correto e, depois, um bocadinho de Matemática. Mas principalmente na 

Língua Portuguesa. 

 

13 E: Já teve que recorrer a alguns dos Técnicos, no intuito de ajudar alguma 

criança? 

14 Vol. # 3 Inst. D: Até este momento, convivo aqui com eles, não é? E falo com 

eles quando é necessário. Mas não houve nenhuma situação que tivesse que pedir um 

apoio. Troca de impressões, a gente troca. Agora nada de específico. É só uma troca de 

ideias. Com a Educadora, quando ela me diz: “este menino [o que importa] é prepará-lo 

para a vida.” É ele desenrascar-se, falando o Português mesmo. E um dia mais tarde, 

desenvencilhar-se na vida.  

 

15 E: As crianças procuram-na para conversar sobre os seus problemas? 

16 Vol. # 3 Inst. D: Para conversar, sim. Principalmente aquele a quem dou apoio. 

Depois conta-me onde foi nas férias, aos fins-de-semana. Ele vai de 15 em 15 dias a casa 

[familiar]. E ele gosta de contar o que fez e o que não fez. E há outros aí que já foram 

meus alunos, a quem não dou apoio aqui, mas que já foram meus alunos. E as pessoas 

também têm que lhes dar espaço, para eles poderem contar as vivências deles, até ganhar 

a confiança com a pessoa. Às vezes, já têm ido a minha casa e têm essa necessidade de 

facto. Assim de tudo [que se faz no Lar] é agradável. Neste tipo de trabalho que é feito, 

principalmente dentro das instituições, eu acho que além da parte académica, eu acho que 

a parte, ainda mais importante, do trabalho com estas crianças é o afeto. O resto é 

importante, mas mais importante de tudo é o afeto. E a confiança que eles depositam em 

nós. E se houver afeto, há confiança. Se não houver, não há. 

 

17 E: Acha que a individualidade das crianças é respeitada? 



 
 

323 
 

18 Vol. # 3 Inst. D: Algumas instituições que não respeitam [a individualidade] - 

não vou nomear nenhuma - mas conheço algumas. Penso que aqui, na minha opinião, 

penso que neste momento é respeitada. E que tentam - eu não vou dizer que é fácil - 

provavelmente não é. Mas pelo menos tentam respeitar.  

 

19 E: Acha que os funcionários criam laços com as crianças? 

20 Vol. # 3 Inst. D: Sim, a maior parte deles, cria. Eles [os rapazes] têm boas 

relações com as Educadoras. Com a maior parte, penso que sim, que há na maioria dos 

funcionários, uma boa relação. Nós, em casa, por vezes, com os nossos filhos, a nossa 

relação não é das melhores. É preciso um raspanete, ou um castigo. Mas a maior parte 

tem uma boa relação. Porque chega aqui e vê. E acho que têm sempre um à vontade de 

falar e para [um à vontade] conversar. E da parte do pessoal há uma relação de amizade 

e de compreendê-los, dentro daquilo que será possível. Eu acho que não deve ser muito 

fácil trabalhar aqui com eles, diariamente. 
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Apêndice 4 – Protocolo de consentimento informado 

 

 

 

Protocolo de consentimento informado - Entrevista Semiestruturada 

 

Eu, ____________________________________________ aceito participar de livre 

vontade no estudo da autoria de Alice Leite Lopes, doutoranda da Universidade do 

Minho, na especialidade de Psicologia do Desenvolvimento e Educação, orientada pela 

Professora Doutora Judite Zamith-Cruz, professora da Universidade do Minho no 

Instituto de Educação, no âmbito da tese de doutoramento: “Crianças institucionalizadas: 

o olhar do profissional sobre as relações de vinculação”57.  

Foram-me elucidados e compreendo os objetivos principais desta investigação. Entendo 

que a minha participação neste estudo é voluntária, e que toda a informação que tenha 

dado por entrevista, posso não autorizar a utilização desta, em qualquer altura, sem que 

essa decisão se reflita em qualquer dano para mim.  

Ao colaborar neste trabalho, estou a contribuir para o desenvolvimento da investigação 

na área de psicologia do desenvolvimento e educação.  

Percebo, ainda, que toda a informação adquirida neste estudo será reservada e que a minha 

identidade nunca será divulgada em qualquer dissertação ou publicação, ou a qualquer 

indivíduo não arrolada diretamente com este estudo, a menos que eu o permita por escrito.  

 

Doutoranda_____________________________________________________ 

 

Nome__________________________________________________________ 

 

Assinatura______________________________________________________ 

Data___/__/____

                                                
57 O título foi modificado posteriormente. 
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