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Resumo 

 

Em Portugal, no ano de 2016, a medida de adoção enquanto projeto de vida apenas 

foi definida para cerca de 10% das 10.688 crianças abrangidas pelo sistema de acolhimento 

familiar e residencial. A delineação de um projeto que responda adequadamente às 

necessidades da criança corresponde a um processo complexo, no qual se encontram 

envolvidos múltiplos profissionais. Por se tratar de um procedimento altamente delicado e 

de extrema importância, torna-se imprescindível conhecer as ideias dos diferentes 

profissionais, as quais estarão subjacentes às suas práticas, dificuldades e dúvidas face ao 

projeto de adoção. Decorrente da existência de poucos estudos acerca das representações 

dos profissionais face à adoção, o presente projeto representa uma inovadora temática de 

investigação, que tem como objetivo explorar as ideias de diretores, técnicos e elementos 

das equipas educativas e de apoio face à medida de adoção e de que forma estas se 

encontram associadas a características sociodemográficas e de funcionamento da 

personalidade dos mesmos. 

Foram utilizados dois instrumentos, o Questionário de Ideias sobre a Medida de 

Adoção desenvolvido para o efeito e questionário CUIDA. Os dados foram recolhidos junto 

de 86 profissionais de instituições de acolhimento destinadas a crianças e jovens: 25 da 

equipa técnica, 34 da equipa educativa e 25 da equipa de apoio.  

Dos quais 81 (94.2%) do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 21 e os 64 anos 

(M = 42.29; DP = 10.58). 

Os resultados mostram uma forte convergência das opiniões entre os profissionais e, 

globalmente, na direção de considerar que, quer as crianças consideradas com necessidades 

de adoção particulares, quer as alternativas de acolhimento ou mesmo a existência ainda de 

alguns contactos com pais biológicos, não constituirão entraves à proposta e ao sucesso da 

adoção. Verifica-se, contudo, que os profissionais com habilitações literárias mais elevadas 

e que pertencem à equipa técnica apresentam um maior grau de abertura à medida de 

adoção. Os dados obtidos no questionário CUIDA apontam para valores médios ou 

elevados nas diversas escalas, comparativamente com a norma para a população 

portuguesa, evidenciando-se uma associação entre a dimensão sociabilidade do CUIDA e o 

grau de abertura à medida de adoção. Espera-se que a explicitação das ideias dos 

profissionais acerca da medida de adoção possa ter implicações práticas na promoção e 

desenvolvimento das suas competências e, consequentemente, na melhoria da atuação com 

as crianças que se encontram “à espera” de uma resolução para o seu futuro. 

Palavras-Chave: medida de adoção; representações sociais, acolhimento residencial. 
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Abstract 
 

In Portugal, in 2016, the adoption as a life project was only defined for 10% of the 

10,688 children integrated in the family and residential care system. The definition of a 

project that adequately responds to the needs of the child is a complex process in which 

multiple professionals are involved. Being a highly sensitive and extremely important 

procedure, it is imperative to know the ideas of the different professionals, which are 

based on their practices, difficulties and doubts regarding the adoption project. Due to the 

existence of few studies about the professionals' representations regarding adoption, this 

project corresponds to an innovative research that aims to explore the ideas of directors, 

technicians and elements of educational teams and of support to the adoption measure, 

and to what extent they are associated with sociodemographic and personality 

characteristics of the same. 

Two instruments were used, the Questionário de Ideias sobre a Medida de 

Adoção, developed for this purpose, and the questionnaire CUIDA. The data were 

collected from 86 professionals from institutions for children and young people: 25 from 

the technical team, 34 from the educational team and 25 from the support team. Of these, 

81 (94.2%) were female, aged between 21 and 64 years (M = 42.29, DP = 10.58). 

The results show a strong convergence of opinions among professionals and, 

overall, in the sense that, in the case of the children considered with specific adoption 

needs, the alternatives of institutions care or even the existence of some contact with the 

biological parents, it will not be an obstacle to the proposal and the success of the 

adoption. However, professionals with higher educational qualifications and that belong to 

the technical team show more openness regarding adoption. The data obtained in the 

CUIDA questionnaire indicate average or high values in the various scales, compared to 

the norm for the Portuguese population, revealing an association between the sociability 

dimension of CUIDA and the degree of openness to the adoption. It is intended that the 

clarification of the professionals' ideas about the adoption, may have practical 

implications for the promotion and development of their competencies and, consequently, 

the improvement of their work with the children who are "waiting" for a resolution for 

their future. 

Key-words: adoption; social representations; institutions care. 
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Résumé 

 

Au Portugal, en 2016, l'adoption comme projet de vie a été définie pour 10% des 10 688 

enfants couverts par le système de soins familiaux et résidentiels. La délimitation d'un 

projet qui répond adéquatement aux besoins de l'enfant correspond à un processus 

complexe dans lequel multiples professionnels sont impliqués. Parce qu'il s'agit d’une 

procédure très sensible et extrêmement importante, est impératif de connaître les idées des 

différents professionnels, ce qui sous-tendra leurs pratiques, difficultés et doutes 

concernant le projet d'adoption. En raison de l'existence de peu études sur les 

représentations des professionnels en matière d'adoption, ce projet représente un thème de 

recherche innovateur, avec l'objectif d'explorer les idées des directeurs, des techniciens et 

des éléments des équipes éducatives face à l'adoption et de quelle manière ils sont associés 

aux caractéristiques sociodémographiques et de fonctionnement de leur personnalité. 

Deux instruments ont été utilisés, le Questionário de Ideias sobre a Medida de 

Adoção, élaboré pour ce projet, et le questionnaire CUIDA. Les données ont été 

recueillies auprès de 86 professionnels des institutions d'accueil pour les enfants et les 

jeunes: 25 de l'équipe technique, 34 de l'équipe pédagogique et 25 de l'équipe de soutien. 

Parmi ceux-ci, 81 (94,2%) étaient des femmes âgées de 21 à 64 ans (M = 42,29, D.P = 

10,58). 

Les résultats présentent une forte convergence d'opinions entre les praticiens et, 

dans l'ensemble, en ce sens que dans le cas d'enfants considérés avec des besoins 

d'adoption particuliers, les alternatives de réception ou même l'existence de certains 

contacts avec des parents biologiques ne constitueront pas obstacle à la suggestion et le 

succès de l'adoption. Cependant, est clair que les professionnels ayant des qualifications 

plus élevées qui appartiennent à l'équipe technique ont un plus grand degré d'ouverture à 

l'adoption. Les données obtenues dans le questionnaire CUIDA indiquent des valeurs 

moyennes ou élevées aux différentes échelles, par rapport à la norme de la population 

portugaise, ce qui prouve l'association entre la dimension de sociabilité du CUIDA et le 

degré d'ouverture à la mesure d'adoption. On espère que l'explication des idées des 

professionnels sur la d'adoption peut avoir implications pratiques dans la promotion et le 

développement de leurs compétences et par, conséquent, dans l'amélioration du travail 

avec les enfants qui «attendent» une résolution pour leur future. 

Mots-clés: adoption; représentations sociales, soins institutionnels. 
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Introdução 
 

Ainda que na atualidade seja verificado um maior grau de aceitação 

relativamente à adoção, a sociedade revela um simbolismo pouco positivo, do qual resulta 

uma visão distorcida (Waggenspack, 1998). Maux & Dutra (2010) referem que, 

inconscientemente, tende a existir um parecer crítico sobre esta via de parentalidade, não 

sendo compreendido o fundamento pelo qual esta forma de família é uma opção (Palacios, 

2009). O desconhecimento e a insensibilidade com o qual esta temática é abordada, 

apresenta repercussões ao nível do carácter desacreditado através do qual a sociedade 

perspetiva a adoção e, consequentemente, ao nível da transmissão de ideias e atitudes 

relativas a esta temática (Miall, 1987).   

Se, para a criança institucionalizada este projeto de vida se revela uma 

transformação impactante, também para os profissionais encarregues por esta decisão, esta 

medida jurídica apresenta uma grande carga. Embora o foco crucial seja assegurar o 

superior interesse da criança, a tomada de decisão destes profissionais é dominada por 

múltiplos elementos, inclusive, pelas suas próprias crenças (Long & Sephton, 2011).  

As potenciais influências ao longo de todo o processo de adoção podem revelar-se uma 

restrição para o seu sucesso, como tal, revela-se importante refletir sobre as limitações que 

os próprios técnicos impõem na tomada de decisão inerente à concretização do projeto de 

adoção. 

O presente projeto surge no contexto de uma colaboração entre a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) e o Instituto da 

Segurança Social, I.P (ISS-IP), a qual se debruçou numa análise aprofundada das questões 

técnicas colocadas por profissionais de casas de acolhimento sobre uma temática pouco 

explorada, as crianças com necessidades de adoção particulares que se encontram no 

acolhimento por longos períodos de espera, após a decretação da medida de adotabilidade. 

Considerando a importância de repensar e atualizar continuamente as estratégias de 

resposta às necessidades nestas áreas e no intuito de alcançar um conhecimento mais 

amplo sobre a circunstância atual, considerou-se a utilidade de iniciar o projeto com um 

estudo das ideias, práticas e necessidades atuais dos profissionais como base de proposta 

de intervenção no domínio. 

Assim, este estudo procura contribuir para a identificação das representações que 

os profissionais de casas de acolhimento exibem acerca da medida de adoção, aprofundar 

o seu papel e as implicações que as suas ideias podem representar na efetivação e sucesso 
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desta medida. Foca-se também em identificar as necessidades específicas dos técnicos, de 

modo a adequar a resposta ao pedido de orientações a este nível.   

A presente dissertação encontra-se organizada em dois capítulos.  

No primeiro será feita a contextualização histórica da medida de adoção e apresentar-se-á 

as etapas subjacentes à sua realização e o papel destes profissionais durante as mesmas. 

Ainda nesta secção, será apresentado o perfil destes profissionais e as suas representações 

relativas à medida de adoção, dando enfâse ao impato que estas podem ter na 

concretização deste projeto de vida. 

O segundo capítulo, centra-se na apresentação do estudo empírico realizado e 

pretende responder às questões de investigação formuladas. Nesta secção será apresentado 

o método, os resultados obtidos e a discussão dos mesmos. 

Por fim, será exposta a conclusão, onde serão analisados os contributos e limitações 

deste estudo, bem como as principais diretrizes para investigações futuras. 
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I. Enquadramento Teórico 
 

 

1. Evolução histórico-legal da Adoção 

Assistiu-se em finais do século XIX e, essencialmente no século XX, a uma 

valorização progressiva da criança por parte da sociedade.  

Em 1924, através da Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, é dada 

à mesma o seu reconhecimento, salvaguardando que esta deve ser cuidada e respeitada. 

No entanto, foi a Declaração dos Direitos da Criança, datada de 1959, que constituiu “um 

marcador da evolução das sociedades e das representações sobre a infância, com 

repercussões na vida relacional de crianças e adultos” (Martins, 2000, p. 2).  

Esta declaração que, em Portugal, apenas obteve impacto jurídico em 1989, concedeu à 

criança um leque de direitos que se retratam na não-discriminação, no direito à 

sobrevivência, ao desenvolvimento, à proteção e à participação.  

Embora a declaração exposta tenha consentido à criança um conjunto de direitos 

e oportunidades e, em simultâneo, tenha fomentado um investimento legislativo, 

atualmente, ainda existem crianças que, diariamente, continuam a ser colocadas em 

perigo, particularmente, pelo seu próprio seio familiar. 

De acordo com a Lei de proteção de Crianças e Jovens em perigo, são 

classificadas em perigo, todas as crianças entre os 0 e os 18 anos que: estão abandonadas; 

não auferem dos cuidados básicos adequados à sua idade e características específicas; são 

coagidas a realizar trabalhos inadequados para a sua idade; sofrem de maus-tratos físicos 

ou psicológicos; são vítimas de abusos sexuais e, estão sujeitos, direta ou indiretamente, a 

comportamentos inadequados que afetam gravemente o seu desenvolvimento, equilíbrio 

emocional, segurança, saúde e educação (Lei nº 147/99). 

Em situações nas quais os direitos básicos das crianças se encontrem ameaçados, 

cabe aos organismos do estado, nomeadamente à Comissão Nacional de Promoção dos 

Direitos e Proteção das Crianças e Jovens intervir. A lei prevê diferentes medidas de 

promoção e proteção, adequadas às especificidades de cada cenário.  

Estas, podem ser categorizadas em dois grupos distintos: medidas no meio natural de vida 

e medidas de colocação. No primeiro, enquadram-se o apoio aos pais, o apoio a outro 

familiar, a confiança à pessoa idónea e a autonomia de vida. Subjacentes à medida de 
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colocação, encontram-se o acolhimento familiar e residencial e, a confiança à pessoa 

selecionada para a adoção ou à instituição com vista à futura adoção (Lei nº 147/99). 

Ainda que seja uma temática contemporânea e de interesse crescente, a adoção 

remete-nos à antiguidade. Em Portugal, os primeiros registos reportam às Ordenações 

Afonsinas e Manuelinas, nas quais o “título” de adotado reconhecia a condição de 

herdeiro (Mascarenhas & Alarcão, 2008). Nos primórdios da adoção, esta medida era 

destinada a atender os interesses dos adultos, sendo utilizada na expetativa de solucionar 

questões matrimoniais, como a infertilidade ou a descendência (Brodzinsky & 

Pinderhughes, 2002). 

Na atualidade, defende-se que o objetivo primordial desta medida é salvaguardar 

o superior interesse da criança. A decretação da adoção apenas ocorre em casos nos quais 

a família biológica “não cumpra os seus deveres fundamentais” e, após serem esgotadas 

todas as hipóteses de colocação” na mesma (Lei nº 147/99; Delgado, 2006, p.179).  

Se, do ponto de vista jurídico, por adoção se compreende “o vínculo que, à 

semelhança da filiação natural, mas independentemente dos laços de sangue, se estabelece 

legalmente entre duas pessoas” (Artigo 1586º do Código Civil, citado em Mascarenhas & 

Alarcão, 2008), na perspetiva psicológica, a adoção é um acontecimento intenso, 

revelando-se, “para muitas crianças, a derradeira esperança de conquistarem novas cores, 

fugindo às nuances do tom agreste do abandono” (Sá et al., 2005 citado em Magalhães, 

2014, p. 16).  

De acordo com o Relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento 

e Crianças e Jovens (2016), no ano de 2016, apenas 11,2% das 10.688 crianças presentes 

no sistema de acolhimento familiar e residencial, tiveram definido enquanto projeto de 

vida a medida de adoção. Ainda assim, o número de crianças com o projeto de adoção 

judicialmente decretado tem sido sempre superior ao número de crianças adotadas por 

ano. Em média, para cerca de 70 crianças não são encontradas famílias, sabendo-se que 

muito destas ficam anos e anos à espera de uma família. Um outro período de espera 

corresponderá ao tempo que aguardam por decisão judicial, sabendo-se que em 2016, os 

profissionais sugeriram o projeto de adoção para 469 crianças, as quais não tinham ainda 

recebido uma resposta por parte do tribunal. Outros números que nos deixam a pensar são 

os das crianças com este projeto de vida que voltam ao sistema de acolhimento, havendo 

no último ano um registo de 34 crianças durante a pré-adoção e de 48 crianças após a 

adoção decretada (ISS,IP, 2017). Estas estatísticas refletem um conjunto de dificuldades 
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profissionais a lidar com este fenómeno, o qual merece ser refletido e questionado desde 

os primórdios da sua existência, a proposta por parte do técnico da medida da adoção até 

ao processo de transição da criança para a nova família, passando pelas práticas existentes 

durante o tempo em que a criança se encontra à espera que seja encontrada uma família 

para si. 

 

2. Da Institucionalização à concretização da Adoção: O Papel dos Técnicos 

Tal como supradito, quando o contexto familiar não se demonstra capaz de 

acautelar as necessidades e interesses da criança, o Estado apresenta, de acordo com a lei 

de proteção de crianças e jovens em Perigo, a obrigação de intervir, sendo o responsável 

pela tutoria destes sujeitos (Lei nº. 147/99 de 1 de Setembro). 

Numa fase anterior à definição do seu projeto de vida, a criança passa por um 

período de institucionalização que se prevê que seja de caráter temporário (Orionte & 

Sousa, 2005). Durante esta fase, a criança cruza-se, diariamente, com diferentes 

profissionais que, neste intervalo de tempo assumem um papel inquestionável no seu 

desenvolvimento, proporcionando-lhes cuidado, suporte e afeto (Yunes, Miranda & 

Cuello, 2004). Neste contexto, assiste-se a uma complementaridade de profissionais, 

distinguindo-se quatro equipas: a direção, a equipa técnica, a equipa educativa e a equipa 

de apoio.  

Por ser o órgão de maior poder, a cargo da direção, encontram-se as tarefas de 

carácter burocrático, como a gestão e supervisão. Excetuando em instituições de menor 

dimensão, estes elementos não interagem diretamente com as crianças acolhidas 

(Delgado, 2006). Também os ajudantes de serviços gerais, integrantes da equipa de apoio, 

despendem pouco do seu tempo laboral em contato com as crianças acolhidas. Assumem 

funções associadas à manutenção e funcionamento de áreas como a cozinha ou a 

lavandaria (Instituto para o Desenvolvimento Social, 2000). 

Por outro lado, os profissionais integrados nas equipas educativas, permanecem 

grande parte do seu tempo com as crianças acolhidas, prestando cuidados e assegurando o 

acompanhamento diário a nível da higiene, alimentação, saúde, educação e atividades 

lúdicas (Instituto para o Desenvolvimento Social, 2000; Delgado, 2006).                                                          

À equipa técnica, de constituição pluridisciplinar, cabe o comprometimento pelo 

provimento dos direitos básicos. Estes profissionais apresentam funções que não se 

limitam à admissão e organização dos processos individuais, sendo eles os responsáveis 
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pelas tarefas de maior responsabilidade como a avaliação e diagnóstico da criança e do 

seu contexto familiar, o acompanhamento da criança e, a definição dos seus projetos de 

proteção, de intervenção e de vida (Delgado, 2006; Carvalho, 2013). Sendo que, todo o 

trabalho desenvolvido por estes técnicos apresenta uma finalidade: a promoção do 

desenvolvimento integral da criança (Carvalho, 2013).  

Pela particularidade e exigência das funções exercidas neste contexto, esta 

equipa, geralmente constituída por elementos formados nas áreas de Psicologia, Serviço 

Social e Educação, vinculam-se a técnicos de entidades como a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) e o Tribunal (Martins, 2005).  

Apesar de todos os funcionários terem um papel primordial no bom 

funcionamento da casa de acolhimento e, consequentemente, no bem-estar das crianças, 

apenas a equipa técnica representa impacto no processo que, de acordo com o Instituto de 

Segurança Social (2012, p.38), “pode ser considerado uma chave-mestra na intervenção a 

desenvolver durante o período de acolhimento” - o projeto de vida. 

Por visar a sustentação das necessidades desenvolvimentais, afetivas e relacionais 

da criança (Instituto para o Desenvolvimento Social, 2000), a elaboração do projeto de 

vida encontra-se intimamente relacionado com a avaliação do desenvolvimento que 

deverá ser realizada, de forma sistemática, pela equipa técnica da instituição.  

É através desta análise, da qual resulta a recolha de informações associadas à criança, que 

é possível desenvolver um projeto sustentado, com base no conhecimento das suas 

características e adequado às suas especificidades (Martins, 2005).  

Apesar de na definição deste projeto existir uma articulação direta entre os 

serviços de adoção, os tribunais e as equipas técnicas das casas de acolhimento, esta 

última revela um papel fundamental, sendo, tal como anteriormente referido, a 

responsável primordial pela avaliação da criança e do seu contexto familiar (Vital, Viegas 

& Laia, 1995 citado em Martins, 2005). A própria legislação enfatiza a importância desta 

equipa, ao declarar, com base no artigo 4º do Decreto-Lei 2/86 que, "o lar é responsável 

pela educação e acompanhamento sistemático de cada criança, podendo, (...), encaminhá-

la para a situação que se mostre mais adequada ao seu desenvolvimento harmonioso, 

nomeadamente o retorno à família natural, à adoção ou colocação familiar” (p.5). 

Caso a situação de adotabilidade seja o projeto de vida delineado cabe ao serviço 

de adoções, a análise de cada situação. Estes profissionais, responsáveis pela triagem e 

seleção dos candidatos, têm enquanto objetivo encontrar a família adequada, aquela que 
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melhor poderá responder as necessidades emocionais, sociais e educativas de cada criança 

(Salvaterra, 2015). Neste procedimento denominado matching, também as equipas 

técnicas das instituições são intervenientes influentes. Por apresentarem acesso ao 

processo individual de cada criança, estes técnicos dominam questões proeminentes, como 

as suas histórias familiares, médica e escolar; experiências anteriores ao processo de 

adoção e a aceitação face ao mesmo (Salvaterra, 2015; Martins, 2005). Ademais, o 

permanente contato com as crianças que vivem na casa, permite um conhecimento mais 

completo e profundo quanto às emoções, comportamentos e interesses das mesmas 

(Salvaterra, 2015).  

A duração do processo é apontada como um elemento essencial, sendo 

fundamental que os técnicos envolvidos atuem agilmente, garantindo à criança, o menor 

sofrimento possível. Similarmente, também os dados relativos à criança são considerados 

fundamentais, estes permitem que a família encontrada se aproprie devidamente da 

informação sobre a criança, facilitando a sua integração (CIRPNA, 1999). Contudo, de 

acordo com Salvaterra (2015), o parecer técnico realizado por estes profissionais não se 

revela tão linear quanto esperado dado que, muitas das vezes, são omissas valiosas 

informações que podem inviabilizar o sucesso da adoção. 

Entretanto, as funções da equipa técnica não cessam com a proposta da medida 

ou após a sua decretação, com a apresentação da criança aos serviços de adoção. Quando 

decretada a medida de adotabilidade, a criança usufrui do direito de ser informada 

relativamente à sua nova condição e de estar envolvida em todo o processo subsequente 

(Lei n.º 143/2015). Ao profissional da instituição, cabem as funções de transmitir a 

decisão judicial e, de se posicionar enquanto uma figura de vinculação, proporcionando 

afeto e segurança à criança (DGSS, 2004). 

Após a transmissão da decisão judicial, existem um conjunto de questões que 

deverão ser esclarecidas. Ainda que, os métodos utilizados dependam de elementos como 

a idade, a maturidade cognitiva e a aceitação da criança face à adoção, esta deverá ser 

comprometida em todas as etapas (Bravo & Del Valle, 2009). De acordo com Brodzinsky 

(2011), a comunicação sobre a adoção é uma etapa fundamental, contribuindo 

significativamente para a aceitação, por parte da criança, do seu novo projeto de vida e, 

para o estabelecimento de uma relação mais positiva com os candidatos. A grande 

importância atribuída a este momento, tem levado os técnicos a levantar muitas questões 

sobre o timing ótimo em que deverá ter lugar. 
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Numa fase tão conturbada e dotada de incerteza, a criança deverá ser alvo de 

atenção especializada. É fundamental tranquilizar a criança, clarificar que o mais 

importante é o seu bem-estar e que, a resolução estipulada vai de encontro à supressão das 

suas necessidades, particularmente, emocionais (Salvaterra & Veríssimo, 2008). No caso 

de a criança manter contato com a sua família biológica, deve ser-lhe explicitado que este 

laço será perdido (Lei n.º 143/2015).  

O elemento da equipa técnica referenciado deverá estabelecer uma relação 

estável, de confiança, propícia à expressão dos sentimentos, medos e dúvidas inerentes ao 

processo de luto (DGSS, 2004). Este vínculo revela-se fundamental, sendo capaz de 

minorar os danos associados ao tão moroso percurso que a espera se pode revelar.  

Também nesta etapa, referente à espera por uma nova família, os profissionais da 

instituição de acolhimento detêm um papel fundamental. A adoção requer um processo de 

intervenção, adequado à criança, que lhe permita apropriar-se da sua nova condição 

familiar, esta deverá estar ocorrente de como todo o processo se desenrolará, de que forma 

será encontrada a família “certa” para si e como ocorrerá a integração na sua nova família. 

Assim, cabe a estes técnicos, dinamizar o programa de intervenção técnica, cujos 

objetivos se centram na reconstrução da história de vida e no luto associada à perda da 

família biológica (Lei nº143/2015). Também o ajustamento de expetativas relativamente à 

nova circunstância familiar e à importância da construção de vínculos afetivos devem ser 

assuntos debatidos.  

Numa fase de “preparação”, é pertinente que, as figuras de referências existentes 

na vida da criança (e.g., contexto escolar, monitores de atividades lúdicas, profissionais 

das equipas educativas e/ou de apoio da instituição) se encontrem comprometidas. Esta 

mais ampla abrangência, fomentará na criança a sensação de pertença e de segurança, 

necessária para “querer ir”. Após encontrada a família adequada, devem ser 

disponibilizadas à criança todas as informações disponíveis e consideradas relevantes a 

respeito da família candidata (Lei nº143/2015).  

Posteriormente, ocorre, sob o olhar atento das equipas do serviço de adoção e dos 

técnicos das instituições, o primeiro contato entre a criança e os candidatos (Palacios, 

2009). Globalmente, estes profissionais averiguam a aceitação da criança ao casal bem 

como a resposta do casal à criança, a satisfação das necessidades da mesma, a 

cumplicidade entre o casal e a motivação para se reencontrarem (Salvaterra, 2015). 
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Por se tratarem dos elementos que melhor conhecem a criança, durante esta 

transição, os técnicos da instituição assumem um papel de suporte, tanto para as crianças 

quanto para os candidatos. Porém, gradualmente, este apoio deve ser minimizado, 

permitindo que os candidatos e a criança estabeleçam uma relação íntima e afetuosa 

(DGSS, 2004).  

Após estabelecida uma relação de confiança, desenrola-se a etapa seguinte, a 

criança encontra-se com a sua futura família, sem a supervisão de profissionais 

(Salvaterra, 2015). Este momento revela-se fundamental “para o desenvolvimento do 

processo relacional e o início do processo de vinculação (...) é uma forma de testar a 

compatibilidade entre eles e a criança, se esta encontra neles os pais pelos quais tem 

esperado e desejado e, por outro lado se a família sente que a criança corresponde ao seu 

desejo de parentalidade” (Salvaterra, 2015, p. 180). 

O último estádio de todo este extenso processo, o período de pré-adoção, é o 

único no qual as equipas associadas à instituição não se encontram presentes, sendo 

apenas da competência dos serviços de adoção. Nesta etapa, é analisada a adaptação da 

criança à sua nova família. Através de visitas, normalmente de caráter quinzenal, são 

avaliados indicadores como a adaptação familiar, a vinculação, a satisfação das 

necessidades da criança, a comunicação entre os diferentes elementos e a aceitação por 

parte da família, nuclear e alargada (Palacios, 2009; DGSS, 2004).  

Findado o período de pré-adoção e, após a emissão de um parecer positivo por 

parte dos serviços de adoção, é decretada, pelo Tribunal, a adoção plena (Salvaterra, 

2015). 

Quando nos referimos a crianças adotadas, podemos verificar que, uma maioria 

das mesmas, vivenciou um ciclo de institucionalização no qual, a figura de maior 

referência foi um técnico da instituição. Estes, atuam significativamente na vida destas 

crianças, desde a chegada ao acolhimento, momento no qual se revelam um laço 

promissor até à saída do mesmo, fase na qual, a segurança deste mesmo laço, transmite à 

criança a sensação de que continuará a ser amada, ainda que longe da “família da 

instituição”. 

Por se encontrarem envolvidos na proposta e efetivação de todo o processo de 

adoção, estes profissionais percecionam este projeto de vida enquanto uma medida eficaz 

(Van Ijzendoorn & Juffer, 2006). Ainda assim, as suas ideias e características individuais 

relevam um impato determinante na sua forma de atuação e consequentemente, no 
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percurso da criança. Similarmente a tantos outros fatores, também estes profissionais 

revelam um papel preponderante no sucesso da medida de adoção. 

 

3. Técnicos em Instituições: A importância do perfil  

Os traços de personalidade de cada sujeito promovem diferentes respostas, tendo 

por isso influência no cuidado que é prestado à criança. Inúmeros estudos têm vindo a 

comprovar que as características individuais se revelam um fator determinante no 

processo de “cuidar” (Rose, David & Jones, 2003). É nesta lógica que, Leandro, Alvarez, 

Cordeiro e Carvalho (2005, p.140) afirmam que “a qualidade dos cuidados prestados está 

intimamente ligada à qualidade humana daqueles que os prestam”. 

Valle & Zurita (2000 citado em Sá, Grilo & Trigo, 2008) referem que exercer 

funções em casas de acolhimento implica um perfil versátil, dotado de características 

específicas, que permita responder adequadamente às peculiaridades do contexto. 

Segundo Bermejo et al. (2008), os profissionais desta área devem ser providos de uma 

autoestima adequada, para serem capazes de responder eficientemente às necessidades 

que a maioria das crianças institucionalizadas apresenta. Também o equilíbrio emocional 

é apontado enquanto um elemento indispensável, revelando-se essencial na gestão das 

frustrações inerentes a uma profissão tão desgastante.  

Ainda numa lógica de caracterizar o perfil “adequado”, Delgado (2006) alude que a 

relação entre o profissional e a criança institucionalizada deve ser dotada de gestos 

afetuosos, bem como de um diálogo franco e cuidadoso. Nesta perspetiva, estes técnicos 

deverão ser sensíveis, sociáveis e capazes de estabelecer vínculos afetivos (Bermejo et al., 

2008; Bravo & Del Valle, 2009). Estes dois últimos elementos encontram-se articulados e 

remetem-nos ao impato que a relação profissional/criança institucionalizada apresenta no 

desenvolvimento das crianças em acolhimento (Bermejo et al., 2008). Consequentemente, 

Delgado (2006) remete à imprescindibilidade dos técnicos e auxiliares que exercem 

funções em instituições, serem capazes de gerir perdas e situações dolorosas, não 

permitindo que este processo condicione a criação de vínculos e o desinvestimento nas 

restantes crianças. 

Neste seguimento, a literatura indica que, pelo simbolismo que apresentam no 

quotidiano destas crianças, estes técnicos devem demonstrar-se empáticos e altruístas, 

transparecendo interesse, preocupação pelos outros e capacidade para reconhecer as suas 

emoções, necessidades e dificuldades (Bravo & Del Valle, 2009; Bermejo et al., 2008). 
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Acrescenta-se a necessidade de serem sujeitos capazes de estabelecer uma relação de 

confiança e de disponibilidade, na qual exista predisposição para escutar atentamente, 

permitindo as crianças a clarificação de dúvidas e a exposição de emoções (Bravo & Del 

Valle, 2009). Oetzel & Scherer (2003) complementam, considerando que estes técnicos 

têm que ser tolerantes e justos, sendo importante a competência para estabelecer um limite 

entre a sinceridade que devem transparecer e a capacidade de não julgamento. Porque na 

execução das suas funções, são confrontados com inúmeros contratempos que exigem 

alguma flexibilidade e capacidade para a resolução de problemas, também estas 

competências acabam por se relevar essenciais à tomada de decisão consciente e 

responsável (Rose et al., 2003; Bermejo et al., 2008).  

Um estudo desenvolvido por Manso, Rauktis e Boyd (2008), verificou que a maioria 

dos jovens que integram este contexto consideram fundamentais qualidades como ser 

carinhoso, respeitador, apresentar consciência e autocontrolo, bem como ser alguém “de 

confiança”, que forneça suporte na resolução de problemas. Estes participantes enfatizam 

estas características comprovando, tal como apresentado pela literatura supracitada, que 

um bom cuidador deve apresentar um conjunto de particularidades. 

De acordo com o Manual de Boas Práticas, o contexto institucional exige um 

ambiente estruturado que se baseie no elogio e encorajamento, onde existam profissionais 

responsáveis que funcionem enquanto modelos adequados, sendo fundamental que 

construam uma relação de comprometimento com a sua profissão (Leandro et al., 2005, 

Oetzel & Scherer, 2003).  

Sumariamente, o perfil de um profissional que exerça funções em casas de 

acolhimento e que, consequentemente, prive diariamente com crianças frágeis, deve ser 

composto por um conjunto de particularidades imprescindíveis ao exercício do cuidar, 

uma vez que, ao contrário do que as crenças sociais promovem nem “todos sabemos 

cuidar de crianças” (Quintãns, 2009, p.49). 

  

4. Tomada de decisão na Medida de Adoção  

A tomada de decisão constitui uma exigência constante no exercício profissional 

dos profissionais que se dedicam a assegurar um desenvolvimento integral da criança, em 

contextos de socialização favoráveis. Trata-se de um processo complexo que envolve 

variáveis cognitivas e emocionais, sobre o qual a psicologia muito se tem debruçado, sem 

que contudo seja frequente a sua devida valorização nesta área de gestão de projetos de 
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vida e de recursos de cuidados. A tomada de decisão é um processo desafiante, dotado de 

incertezas e hesitações, essencialmente quando implica o futuro de uma criança. Ainda 

assim, este procedimento corresponde a uma função primordial daqueles que, de acordo 

com lei, são responsáveis por visar “o superior interesse da criança” (Benbenishty, Osmo, 

& Gold, 2003; Cleaver & Walker, 2004; Lei 147/ 99, 1 de setembro, 1999). 

A tomada de decisão consciente e responsável envolve a análise de todas as 

alternativas existentes, dos seus riscos e benefícios e, por conseguinte, constrói-se em três 

estágios: pré-decisão, decisão e pós-decisão (Dettlaff et al., 2011; Rodrigues, Calheiros, & 

Pereira, 2015; Zeleny, 2011).  

Na primeira fase, o sujeito implicado na decisão defronta-se com a inexistência de 

alternativas adequadas. Trata-se de um período motivado pela busca de opções que se 

enquadrem na considerada "ideal". Durante a decisão, através de uma análise criteriosa, 

são reduzidas o número de escolhas e, finalmente, estipulada a “certa” (Zeleny, 2011).  

A pós-decisão, terceira e última etapa, caracteriza-se por alguma dissonância. Ainda que, 

o decisor já tenha estipulado uma resolução, vê-se confrontado com a validação da sua 

escolha por parte de terceiros (Zeleny, 2011). Regularmente, estas decisões implicam um 

prazo reduzido que limitam o discernimento e sensatez dos envolvidos (Graham, Dettlaff, 

Baumann & Fluke, 2015). Como tal, Christopherson (1983, citado em Portwood, 1998), 

estipula alguns critérios a ser utilizados por profissionais no âmbito dos serviços sociais, 

sendo estes: as normas legislativas vigentes, os conhecimentos profissionais adquiridos da 

experiência na área e as normais sociais.  

Quando nos referimos à medida de adoção, é possível verificar que este constructo 

origina posições extremas, encontrando-se envolto em mitos infundados e incoerentes, 

conducentes à estigmatização desta forma de família (Wegar, 2000).  

De facto, estes técnicos devem reger-se por diretrizes, conquanto, o seu posicionamento 

face a determinada circunstância pode, racional ou irracionalmente, ser condicionada por 

diferentes fatores, podendo estes ser intrínsecos ou extrínsecos ao próprio sujeito (Long & 

Sephton, 2011).   

As representações tratam-se de um preditor explicativo do modo através do qual os 

sujeitos se posicionam e atuam face aos diferentes fenómenos sociais (Casas & Duran, 

1996). Como tal, as nossas crenças sobre os fenómenos funcionam enquanto motores 

subliminares das nossas atitudes e atuações, operando de forma automática, sem que o 

próprio tenha noção.  
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É um fenómeno universal, uma atividade construtiva, dotada de cognições, 

emoções e comportamentos, na qual o sujeito confere significado a um objeto (Vala, 

2013). Inegavelmente e, dado que as dimensões supracitadas não se dissociam, as 

representações envolvem um processo mental e emocional que movem o sujeito a atuar de 

determinada forma, com certa intensidade (Neto, 1998).   

A literatura indica que, no que concerne à adoção, são diferentes os elementos 

condicionantes: princípios inerentes ao próprio profissional, características associadas à 

criança, bem como à família da mesma (Benbenishty, Osmo & Gold, 2003; Davidson-

Arad & Benbenishty, 2009). Estudos apontam que, quanto à tomada de decisão, os 

contextos culturais, sociais e políticos representam uma forte influência (Benbenishty et 

al., 2003; Long & Sephton, 2011). Ainda a nível individual, variáveis como o sexo, a 

idade, as habilitações literárias, a experiência profissional e as crenças relativas à 

paternidade, são também considerados princípios preponderantes (Ben-David, 2011; 

Britner & Mossler, 2002; Davidson-Arad & Benbenishty, 2009; Jent, Eaton, 

Knickerbocker, Lambert, Merrick & Dandes, 2011; Renninger, Veach & Bagdale, 2002).  

Efetivamente, as pesquisas demonstram que dados como as habilitações literárias 

ao nível do ensino superior e experiências pessoais no âmbito da adoção, tem um impato 

relevante, encontrando-se correlacionadas com uma atitude positiva face a esta dimensão 

(The Dave Thomas Foundation for Adoption, 2002). De acordo com o mesmo estudo 

(The Dave Thomas Foundation for Adoption, 2002), a perceção relativamente à adoção 

não se modifica consoante o número de filhos, sendo que, a probabilidade de defender a 

adoção é igualitária entre sujeitos sem filhos ou com mais de cinco. 

Segundo a investigação pioneira da autoria de Kirk, “A Teoria da Adopção e 

Saúde Mental”, desenvolvida no início da década de 60, os técnicos envolvidos nesta área 

tendem a apresentar aos adotantes mensagens relativas à importância da ligação genética 

(Kirk, 1964 citado em Wegar, 2000). Por compreenderem que embora a lei obrigue à 

retirada destas crianças, o vínculo parental não é perdido, propendem a caracterizar a 

paternidade adotiva como inferior à biológica. Sendo que, apenas 4 dos 27 entrevistados 

consideraram a família adotiva equivalente à biológica. Os restantes, desvalorizam 

condições emocionais e económicas, reforçando a crença de que as crianças devem voltar 

para o seu contexto familiar, independentemente das circunstâncias (Miall, 1987, Wegar, 

1998 citado em Wegar, 2000).  

Neste ponto de vista, se a consanguinidade deve prevalecer, a medida de adoção 

acaba por se transformar numa hipótese secundária (Cohen, 1978 citado em Miall, 1987; 
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Wegar, 2000). Esta investigação complementa a afirmação do autor Ryburn (1993), ao 

comprovar que o molde através do qual um profissional compreende “o retrato familiar”, 

pode atuar enquanto uma restrição.  

Como referido anteriormente, elementos associados à própria criança, como o seu 

género, idade, etnicidade, questões comportamentais e necessidades desenvolvimentais 

podem também ser elementos decisórios no processo (The Behavioural Insigths Team, 

2015; Bhatti-Sinclair & Sutcliffe, 2012; Graham, Dettlaff, Baumann & Fluke, 2015). 

Alguns autores dão ênfase a este parecer, frisando que, possuir um atraso 

desenvolvimento de índole física, social ou emocional, é um preditor de menor 

probabilidade de adoção (Brodzinsky & Pinderhughes, 2002).  

Também a situação familiar simboliza um elemento significativo, capaz de 

produzir variações nos juízos delineados pelos profissionais. Condições como a questão 

socioeconómica, o suporte familiar, o motivo de retirada do meio natural e o grau de 

cooperação com os serviços sociais durante o período de institucionalização, revelam 

interferir na decisão ética dos técnicos (Bhatti-Sinclair & Sutcliffe, 2012; Britner & 

Mossler, 2002; Horwitz, Hurlburt, Cohen, Zhang, & Landsverk, 2011; Arruabarrena & De 

Paúl, 2012; Ben-David, 2011; Davidson-Arad & Benbenishty, 2010; Deroma, Kessler, 

McDaniel & Soto, 2006; Platt, 2006).  

As investigações realizadas parecem fundamentar as incertezas sentidas pelos 

profissionais quando à tomada de decisão relativa à medida de adoção, justificando a 

consideração que estes atribuem as peculiaridades de cada criança.   

Estudos focados no perfil das crianças mais desejadas, indicam que os pais adotivos 

tendem a procurar crianças que apresentem semelhanças físicas, nomeadamente, o tom de 

pele, na expetativa de sentirem estas crianças enquanto “suas” (Mateus & Relvas, 2002). 

Uma outra pesquisa com o mesmo eixo, apurou que a maioria dos pretendentes à adoção 

(43,8%) prefere crianças de raça caucasiana (Vieira, 2003). A mesma investigação revela 

ainda que, quanto mais velha a criança for, menor a probabilidade desta ser adotada. 

Sendo que, quase 60% dos participantes assumem que apenas adotariam crianças até um 

ano de idade, não sendo possível enumerar nenhum participante que demonstrasse 

predisposição para adotar uma criança com sete ou mais (Vieira, 2003). Um outro estudo, 

centrado na opinião dos profissionais nesta área, constatou que, 22 dos 27 participantes 

consideram a aparência física um fator relevante, minimizando a possibilidade de adoção 

em casos de deficiência (Wegar, 1998 citado em Wegar, 2000).  
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Segundo Davidson-Arad & Benbenishty (2009), o processo decisório sobre o bem-

estar da criança é qualificado por baixos níveis de segurança. Assim sendo, é fundamental 

que os profissionais envolvidos numa área tão delicada quanto a adoção, se 

consciencializem que os preconceitos por si apresentados podem ter um impato 

proeminente nas suas resoluções relativas à criança, de forma particular, na medida de 

adoção. O destino de uma criança deve ser estipulado com seriedade, sendo 

imprescindível que os técnicos se mentalizem que, eventualmente, as suas motivações e 

convicções individuais podem contribuir desfavoravelmente para a injustiça do 

procedimento de adoção (Harris & Hackett, 2008).  

De acordo com a lei, o cerne deverá ser o “superior interesse da criança”, no 

entanto, coloca-se a seguinte questão: até que ponto, quem delibera, não condiciona a 

medida de adoção em função das suas crenças e valores? (Ashton, 2001; Britner & 

Mossler, 2002; DeRoma, Kessler, McDaniel & Soto, 2006; Long & Sephton, 2011).  
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Parte II. Estudo Empírico 
 

No âmbito de uma supervisão técnica às equipas de profissionais da segurança 

social ligadas ao serviço de adoções surgiram várias solicitações de apoio das equipas 

técnicas das casas de acolhimento relativas a como proceder com crianças cujo projeto de 

adoção se encontra decretado mas que, se encontram há muito tempo à espera de uma 

família.  

Na reflexão acerca das necessidades específicas dos profissionais destas casas de 

acolhimento, suspeitavam que a este apelo estivesse inerente da parte dos técnicos um 

desacordo em relação à medida de adoção para as respetivas crianças. Por sua vez, essa 

posição iria agravar a ansiedade e dúvidas dos técnicos quanto ao que fazer nessas 

situações. Neste contexto, emergiu a necessidade de conhecer de forma documentada 

quais seriam então as ideias dos técnicos das casas de acolhimento quanto às situações 

para quais a medida deverá ser proposta. Assim, em estreita articulação entre a equipa do 

Núcleo de Infância e Juventude do Serviço de Adoções da Segurança Social do Porto e o 

grupo de investigação Webs of Meaning da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto desenvolveu-se o presente estudo, tendo sido 

definidos, em conjunto os objetivos e ideias a testar.  

 

1. Objetivos de Investigação 

O objetivo desta investigação, de carácter exploratório, centrar-se-á na análise das 

ideias sobre a medida de adoção dos colaboradores em casas de acolhimento.  

Pretende-se ainda explorar se as ideias das diferentes pessoas estarão associadas a 

características do seu funcionamento como cuidadores. Se, por exemplo, uma maior ou 

menor rigidez, capacidade de estabelecer vínculos e de elaboração do luto, poderão estar 

ligadas a uma maior ou menor abertura à medida de adoção. 

Trata-se de conhecer as crenças que estes apresentam e que sabemos que irão 

conduzir às suas práticas. Assim, os objetivos formulados para este trabalho de 

investigação foram os seguintes:  

1) Identificar as ideias que os técnicos em casas de acolhimento apresentam 

face à medida de adoção. 

2) Construir um questionário de ideias que permita avaliar a predisposição 

individual para a proposta do projeto de adoção. 

3) Comparação das ideias entre profissionais face à medida de adoção. 
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4) Explorar a associação entre as variáveis individuais dos participantes, 

incluindo aspetos da sua personalidade com o grau que os sujeitos apresentam fae à 

medida de adoção.  

 

2. Método 

2.1. Participantes 

Constituíram-se participantes voluntários 86 profissionais de quatro Casas de 

Acolhimento Temporário, um Lar de Infância e Juventude e uma Unidade de Emergência 

Infantil, pertencentes aos Distritos do Porto e de Aveiro. 

A quase totalidade da amostra é do sexo feminino (n = 81, 94.2%) e a idade dos 

participantes varia entre os 21 e os 64 anos (M = 42.29; DP = 10.58).   

O tempo de experiência é de um mínimo de 16 dias e um máximo de 36 anos, 

encontrando a moda entre os 2 e os 5 anos de trabalho. Outras características do grupo de 

participantes, como o seu estado civil, habilitações literárias e equipa de trabalho, 

encontram-se apresentadas na tabela 1 (cf. Anexo 1). 

 

2.2. Instrumentos 

Para a presente investigação, foram utilizados dois instrumentos de autorresposta: o 

Questionário de Ideias Sobre a Medida de Adoção e o CUIDA (Questionário para a 

avaliação de adotantes, cuidadores, tutores e mediadores), a seguir apresentados. 

O Questionário de Ideias Sobre a Medida de Adoção é um instrumento não-

publicado, desenvolvido para o efeito, por uma equipa do grupo de Investigação Webs of 

Meaning da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

do qual a autora desta tese fez parte, em parceria com um grupo de profissionais do 

Núcleo de Infância e Juventude do Serviço de Adoções da Segurança Social do Porto, no 

ano de 2016. 

Devido à escassez e falta de especificidade de instrumentos que possibilitem 

analisar as ideias dos profissionais de acolhimento residencial no que respeita ao processo 

de adoção e as problemáticas associadas ao mesmo, surgiu a necessidade de desenvolver 

um instrumento que contribuísse para um conhecimento aprofundado desta dimensão. 

Assim, foi elaborado o Questionário de Ideias Sobre a Medida de Adoção.   

Este instrumento tem como objetivo explorar crenças/representações/ideias que 

estarão subjacentes às atitudes e práticas e reflexões de cada um no seu exercício 
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profissional, operando de forma automático e não sendo em geral explícitas para os 

outros, nem mesmo para o próprio. Neste caso procura conhecer-se as representações 

sociais dos profissionais de acolhimento residencial acerca da medida de adoção e dos 

seus efeitos no desenvolvimento da criança. Aborda como temáticas centrais as 

necessidades de adoção particulares, a família biológica, de acolhimento e adotiva, a 

vivência institucional e o período de espera subjacente ao processo de adoção. 

É constituído por 61 questões fechadas, utilizando uma escala de Likert, com quatro 

opções de resposta (“Discordo Totalmente”, “Discordo”, “Concordo” e “Concordo 

Totalmente”), para verificar qual o grau de concordância do sujeito relativamente às 

afirmações que lhe são apresentadas (Hill & Hill, 2002). A primeira folha do questionário 

integra as informações sociodemográficas e dados associados ao percurso laboral dos 

participantes (Cf. Anexo 2). 

 

O CUIDA - Questionário para a avaliação de adotantes, cuidadores, tutores e 

mediadores (Bermejo et al., 2008 traduzido e adaptado por Henriques, Martins & Silva, 

2015, para a população portuguesa) pretende descrever o perfil de competências de 

cuidadores em situações de doença ou dependência.  

Esta escala, direcionada para indivíduos entre os 18 e os 65 anos, é constituída por 

189 itens, pontuados de acordo com uma escala de Likert quatro opções de resposta: 

“discordo”, “discordo em parte”, “concordo em parte” e “concordo” (Bermejo et al., 

2008). Estes itens avaliam catorze escalas primárias, que indicam características 

essenciais ao cuidador, nomeadamente, a abertura, o altruísmo, a assertividade, a 

autoestima, a capacidade para resolver problemas, o equilíbrio emocional, a empatia, a 

flexibilidade, a independência, a reflexibilidade, a sociabilidade, a tolerância à frustração, 

a capacidade para estabelecer vínculos afetivos e a capacidade de resolução de luto. O 

questionário sugere ainda três fatores de segunda ordem e um fator adicional, o cuidado 

responsável, o cuidado afetivo, a sensibilidade aos outros e a agressividade, 

respetivamente. 
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2.2.1. Construção do instrumento 

As 61 questões que constituem este instrumento foram estruturadas em função dos 

conteúdos expostos pelos colaboradores da segurança social que, através da sua vasta 

experiência profissional, especificaram a sua visão, interpretação e hipóteses acerca das 

ocorrências e dos dilemas mais comuns neste âmbito. Para a construção do mesmo, foram 

desenvolvidas reuniões nas quais se procedeu à sua construção e revisão sistemática. A 

versão inicial do material foi alvo de algumas reformulações, alguns itens foram 

reformulados e outros, devido à sua pertinência, foram acrescentados e/ou reformulados. 

Na lógica de agrupar os itens em função dos diferentes conteúdos temáticos, foram 

formuladas sete dimensões distintas, nomeadamente: “Ideias face àquelas que poderão ser 

necessidades de adoção particulares”, “Ideias relativamente à família biológica”, “Ideias 

relativamente aos técnicos da instituição”, “Ideias face à construção de laços com a 

família adotiva”, “Ideias face à vivência institucional”, “Ideias relativas à medida de 

adoção” e “Ideias relativamente ao período de espera”.  

Após a construção da primeira versão, foi submetido a um pré-teste, com 

sete funcionários de Casas de Acolhimento, cumprindo-se todos os princípios de 

anonimato e confidencialidade. Os dados obtidos revelaram que o instrumento é de 

preenchimento rápido e acessível, não tenho sido sugeridas quaisquer alterações. 

Posteriormente a este processo, procedeu-se à análise aprofundada de cada item, no 

sentido de efetuar uma seleção cuidada dos itens que correspondem aos objetivos 

específicos da presente investigação, tendo resultado um total de 38 itens no questionário. 

 

2.3. Procedimento da recolha de dados 

O recrutamento dos participantes foi efetuado pelo método de amostragem por 

conveniência, dadas as limitações encontradas em obter respostas em tempo útil da parte 

de todas as casas de acolhimento.  

Numa fase inicial, as direções das instituições participantes foram contatadas via 

telefónica e/ou eletronicamente. Após uma primeira abordagem, foi efetuada a marcação 

de uma reunião presencial com o representante da instituição, com vista à apresentação do 

estudo e entrega dos consentimentos a assinar bem como ao agendamento da data para a 

recolha de dados (cf. Anexo 3). Após a devida autorização por parte das instituições, os 

questionários foram entregues à mesma e a distribuição dos mesmos ficou à 

responsabilidade de cada instituição, de acordo com a preferência das direções, tendo sido 
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facultada a possibilidade de a investigadora estar presente. Estes documentos, assim como 

o consentimento informal individual (cf. Anexo 4), no qual era assegurada a 

confidencialidade e anonimato no tratamento de dados, garantindo a não divulgação de 

resultados a nível individual, encontravam-se em envelopes individuais, devidamente 

fechados e identificados através de um código, atribuído pela investigadora.  

A recolha de dados decorreu durantes os meses de Fevereiro e Maio de 2017 em seis 

Instituições de Acolhimento de Crianças e Jovens dos Distritos do Porto e de Aveiro.  

 

2.4. Procedimento de tratamento de dados 

Posteriormente à recolha de dados, o tratamento e a análise quantitativa dos 

mesmos, realizaram-se com recurso ao Software IBM SPSS 24. Após a construção da 

base de dados, foram realizados testes de estatística descritiva e inferencial, com o intuito 

de responder aos objetivos delineados no presente estudo.  

Na análise preliminar do Questionário de Ideias Sobre a Medida de adoção foi 

efetuada uma análise dos missing values, tendo-se substituído o valor em falta pelo valor 

médio dos casos válidos dessa variável (Pestana & Gagueiro, 2014).  

Os resultados do questionário do CUIDA foram submetidos a análise prevista no 

respetivo manual, na qual se assegurou o cumprimento dos índices de controlo de 

validade, de desejabilidade social e inconsistência de respostas. Caso o participante 

obtivesse uma pontuação igual ou superior a 4 no índice de validade e/ou uma pontuação 

igual ou superior a 13 no índice de consistência, o seu questionário seria invalidado, algo 

que não ocorreu (Bermejo et al., 2008). Posteriormente, procedeu-se à análise dos missing 

values e, tal como definido pelos autores do instrumento, foram excluídos todos os 

participantes que apresentaram mais de 1 um valor em falta por escala ou de 10 por 

questionário. Assim, foram eliminados 9 questionários, encontrando-se válidos 86 

participantes. Seguidamente, efetuou-se o procedimento estatístico “replace with mean”, 

tendo-se substituído cada missings values pelo valor médio que o participante apresentou 

na escala primária correspondente (Pallant, 2010).   

Com o intuito de garantir a validade das respostas, visto que estas podem ser 

instigadas por fatores como a fadiga e as dificuldades interpretativas, o CUIDA utiliza três 

índices de controlo (de desejabilidade social, de validade e de distorção de respostas) 

(Bermejo et al., 2008). Neste estudo, a consistência interna total indica valores entre α = -

.17, e α = .48 nas escalas primárias, entre α = .59, e α = .76 nos fatores de segunda ordem 
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e de α = .66 no fator adicional. De acordo com os autores do instrumento, são apropriados 

valores iguais ou superiores a α = .60 (Bermejo et al., 2008). 

 

3. Resultados 

Neste capítulo, são apresentados os resultados do estudo realizado, organizados em 

cinco etapas: 1) análise descritiva das ideias dos profissionais, através da leitura da 

frequência das respostas obtidas no Questionário de Ideias sobre a Medida de Adoção; 2) 

apresentação das qualidades psicométricas do Questionário de Ideias sobre a Medida de 

Adoção, incluindo a sua análise fatorial; 3) apresentação de perfis de profissionais face ao 

perfil de respostas dado, através da análise de clusters; 4) finalmente, a exploração de 

associações entre o score global da abertura dos participantes face á adoção e as suas 

características individuais dos participantes, correspondentes às variáveis 

sociodemográficas consideradas e aos resultados no Questionário do CUIDA. 

 

3.1. Apresentação das representações dos profissionais  

Numa primeira leitura das frequências das respostas verifica-se que em 13 itens a 

grande parte dos profissionais se posiciona no pólo do acordo, em 22 no pólo do 

desacordo e, apenas em 3 itens consideramos encontrarem-se divididos entre o acordo e o 

desacordo (Cf. Anexo 5).  

Considerando o primeiro objetivo definido para o presente estudo, em seguida serão 

apresentados os resultados relativos às representações dos profissionais da área do 

acolhimento residencial, relativamente às temáticas em estudo, emergentes do 

Questionário de Ideias sobre a Medida de Adoção.  

No sentido de facilitar a leitura destes resultados, optou-se por colocar todos os itens 

do questionário na mesma direção cuja leitura, por sua vez, corresponde a uma visão 

favorável relativamente ao processo de decretação da adoção. Para isto, procedeu-se ao 

procedimento de tratamento de dados de recodificação dos itens, através da inversão da 

escala de likert adotada (1 a 4).  

Optou-se também por fundir as respostas em dois “polos” distintos, enquadrando as 

respostas “concordo” e “concordo totalmente” no polo de concordo e, por sua vez, as 

respostas “discordo” e “discordo totalmente”, no polo de desacordo, simplificando a 

análise das respostas dadas pelos participantes. 
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Nesta secção, os resultados serão categorizados por áreas temáticas, para as quais 

foram selecionados itens específicos. Estas serão apresentadas através de questões centrais 

inerentes às mesmas, com o intuito de compreender as tendências das respostas. Neste 

sentido, proceder-se-á à apresentação da análise da distribuição das frequências, 

considerando o nível de acordo/desacordo dos participantes.   

1. A primeira questão e mais lata foca o interesse de conhecer o posicionamento dos 

profissionais acerca de propor o projeto de adoção para crianças que à partida possam ter 

caraterísticas de difícil adotabilidade. Sabendo-se que a sua adoção pode ser mais 

demorada ou até não acontecer, gostaríamos de compreender se para os profissionais 

poderia ser considerado preferível que não recebessem a medida. Assim, coloca-se a 

seguinte questão: De que forma as necessidades de adoção particulares condicionam a 

elaboração da proposta da medida de adoção?  

 
Tabela 1. Distribuição das frequências relativamente à temática necessidades de adoção particulares. 

Itens 
texto do item (número do item no questionário) 

Pólo de 

acordo 

Pólo de 

desacordo 

1. Para crianças mais velhas deve propor-se a medida de adoção. (11) 96,5% 3,5% 

2. Crianças com problemas de saúde devem sair da instituição para uma 
família adotiva. (16) 

97,6% 2,3% 

3. É possível encontrar famílias para crianças de raça/etnia diferente. (23) 93,0% 7,0% 

4. A adoção de crianças com problemas não é um fracasso. (25) 81,4% 18,6% 

5. As crianças que são adotadas em idades mais velhas vão conseguir 
adaptar-se à nova família. (31) 

94,1% 5,8% 

6. As famílias adotivas aceitam ficar com uma criança com necessidades 
de aprendizagem. (32) 

81,4% 18,6% 

7. Ainda que uma criança mais velha goste da instituição, vai querer ser 
adotada. (36) 

83,7% 16,3% 

8. A adoção de crianças mais velhas não é um fracasso. (39) 80,2% 19,8% 

9. Crianças com dez ou mais anos de idade são capazes de estabelecer 
laços com outra família. (41) 

95,4% 4,7% 

10. As famílias adotivas estão interessadas em ficar com uma criança com 
atrasos de desenvolvimento. (42) 

70,9% 29,1% 

11. As famílias adotivas aceitam receber uma criança com problemas de 
comportamento. (53) 

69,8% 302% 

12. As famílias adotivas aceitam ficar com uma criança com atrasos de 
desenvolvimento. (56) 

76,7% 23,3% 

 

No que concerne aos resultados obtidos relativamente à proposta de adoção para 

crianças com necessidades particulares, verificou-se que os participantes apresentaram 

uma clara concordância com as ideias apresentadas. Estes profissionais revelam uma 
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demarcada posição face à ideia de que crianças com problemas de saúde devem sair da 

instituição, sendo que, 97.6% dos sujeitos concordam com este ponto de vista. 

Relativamente ao fator idade, 96.5% dos participantes indicam acordo com a ideia 

de que a medida de adoção deve ser proposta para crianças mais velhas. Neste 

seguimento, 95.4% dos profissionais demonstram uma tendência muito positiva no que 

respeita à ideia de que crianças com idade igual ou superior a dez anos conseguem 

estabelecer laços com outra família. Ainda no que se refere às ideias associadas ao fator 

idade, sublinha-se que 94.1% dos participantes concordam que crianças adotadas em 

idades superiores conseguem adaptar-se à sua nova família. 

Quanto à “condição” raça, 93% dos sujeitos estão de acordo com a ideia de que é 

possível encontrar uma família adotiva para crianças de raça/etnia diferente. 

Os resultados mostram que, de uma forma geral, os participantes apresentam ideias 

favoráveis no que respeita à proposta da medida de adoção independentemente das 

características específicas que as crianças apresentem, sugerindo, de acordo com o 

esperado nas diretrizes que recebem, que não serão essas caraterísticas a inibir (a maioria) 

propor a adoção como projeto de vida preferencial para essas crianças. 

 

2. Uma segunda questão colocada, procurava explorar em que medida os técnicos 

são unânimes na vantagem da adoção em relação ao acolhimento residencial e a 

determinadas situações de contactos claramente insuficiente com as famílias biológicas. 

Neste sentido a pergunta global consiste em saber: “Quais as circunstâncias em que os 

técnicos consideram que se deve propor uma criança param a adoção?” 

 
Tabela 2. Distribuição das frequências relativamente à temática proposta da medida de adoção. 

Itens 
texto do item (número do item no questionário) 

Pólo de 
acordo 

Pólo de 
desacordo 

1. Ainda que haja contacto com a família biológica deve pensar-se na 
adoção. (2) 

62,8% 37,2% 

2. Nunca é preferível manter a criança na instituição, mesmo que isto lhe 
permita ter contacto com a família biológica. (12) 

54,6% 45,3% 

3. Ainda que uma criança esteja feliz na instituição, não deve continuar 
nela até à autonomia de vida. (14) 

75,6% 24,4% 

4. É preferível que a criança se mantenha focada no projeto de adoção do 
que estar emocionalmente ligada à família biológica. (17) 

86,0% 14,0% 

5. Não é na instituição que um adolescente consegue encontrar condições 
para se tornar num Homem/Mulher. (27) 

64,0% 36,0% 

6. Ainda que os pais biológicos mantenham uma relação carinhosa com a 
criança deve propor-se a medida de adoção. (45) 

58,1% 41,9% 

7. A adoção é sempre preferível ao acolhimento institucional. (48) 76,7% 23,2% 
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8. É melhor para a criança crescer numa família adotiva do que esperar 
pela sua família biológica. (52) 

68,6% 31,4 % 

9. Quando uma criança não tem a possibilidade de voltar para a sua 
família biológica, deve ter sempre a oportunidade de ser adotada. (54) 

94,2% 5,8% 

10. É preferível correr o risco de ter tido uma adoção falhada do que 
nunca ter tentado. (55) 

83,7% 16,3% 

11. Uma criança deve sempre crescer no seio de uma família, seja esta 
biológica ou adotiva. (58) 

95,3% 4,7% 

12. Ainda que a criança esteja muito ligada a alguém da instituição, 
precisa de ir para a adoção. (59) 

97,7% 2,3% 

13. Faz sentido propor uma criança para a adoção, ainda que não existam 
pais para ela. (60) 

61,6% 38,4% 

 

Através da tabela 2, é possível verificar que os participantes revelam uma sólida 

posição de concordância (97.7%) com a ideia de que, embora a criança possa estar 

emocionalmente vinculada a alguém da instituição, a adoção será a melhor alternativa.  

Ainda neste sentido, 95.3% dos participantes revelam concordar com a ideia de que a 

criança tem sempre direito a uma família, seja esta de caráter biológico ou adotivo. 

Associada a esta concepção, 94.2% dos profissionais confirmam a tendência de que no 

caso de a reunificação familiar não ser uma opção viável, a criança deve ter a 

possibilidade de ser adotada. 

Relativamente aos itens 45 e 12, a análise da distribuição das respostas permite 

compreender que, a maioria dos participantes sugere concordância com as ideias 

apresentadas. Assim no item 45, constata-se uma divisão na posição destes profissionais, 

uma vez que 58.1% dos sujeitos concordam que a medida de adoção deve ser uma opção, 

ainda que exista uma relação carinhosa com os pais biológicos. Já 41.9% dos profissionais 

opõem-se a esta ideia. 

Também no item 12 existe alguma discórdia, se por um lado, 54.6% dos 

participantes depreendem que ter contato com a família biológica não é um motivo 

plausível para a permanência da criança na instituição, por outro, 45.3% refere que este 

fator apresenta alguma influência. 

Através da exploração da presente área temática, mais uma vez se verifica uma forte 

tendência dos profissionais em se posicionar favoravelmente no que respeita à proposta de 

adoção de uma criança, fundamentada na ideia de família enquanto alicerce primordial 

para a mesma. Apesar disto, evidenciaram-se ideias em que os profissionais, nas suas 

respostas, apresentaram menor contraste entre os polos, nomeadamente, no que concerne 

aos benefícios em permanecer na instituição, enquanto houver uma relação de afeto com a 

família biológica, sugerindo considerarem isto algo positivo para a criança e que pode 

competir com a ideia de viver com uma nova família. 
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3. A questão que a seguir se coloca relaciona-se com a identificação da 

sensibilidade dos profissionais em relação ao timing ótimo para informar a criança acerca 

do projeto de adoção, opção que encerra a posição dos mesmos face à abertura com a 

criança acerca do assunto. Questionamos então: Como atuam os técnicos com as 

crianças cujo projeto de adotabilidade se encontra decretado? 

 
Tabela 3. Distribuição das frequências relativamente à temática atuação dos técnicos. 

Itens 
texto do item (número do item no questionário) 

Pólo de 
acordo 

Pólo de 
desacordo 

1. Falar de adoção à criança antes de haver uma família não vai 
criar expetativas desnecessárias. (21) 

38,4% 61,6% 

2. Deve falar-se com a criança sobre a adoção enquanto esta se 
encontra à espera. (30) 

65,1% 34,9% 

3. As crianças com medida de adoção precisam de um 
acompanhamento específico por parte da instituição. (35) 

88,3% 11,6% 

4. Deve investir-se numa criança que está à espera para ser 
adotada. (40) 

94,2% 5,9% 

5. A vida de uma criança que está à espera para ser adotada não é 
um impasse. (47) 

32,6% 67,5% 

6. É necessária uma formação específica para falar com as crianças, 
que estão há muito tempo à espera de ser adotadas. (61) 

79,0% 20,9% 

   

Nesta área temática os resultados demonstram que a maioria dos profissionais de 

casas de acolhimento revelam uma tendência positiva no que concerne à necessidade de 

um acompanhamento específico por parte da instituição (88.3%). Neste seguimento, 79% 

dos participantes admitem que comunicar com uma criança que se encontra há muito 

tempo à espera da concretização do seu projeto de adoção, exige uma formação 

específica. 

Os participantes revelam ainda uma marcada tendência de concordância (94.2%) no 

que respeita à necessidade de investir na criança enquanto esta vive o período de espera 

associado à procura da sua nova família. 

Em suma, os profissionais destacam a importância de comunicar abertamente com a 

criança durante o período de espera por uma família adotiva, contudo uma maioria 

continua a considerar que falar antes de se saber que existe uma família irá conduzir a 

expectativas desnecessárias, sugerindo então que não deva ser feito. Esta posição obriga-

nos a refletir, pois acarreta que numa fase na qual o projeto de vida da criança é alterado, 

ela seja a “última a saber”, não lhe assistindo a oportunidade de ir elaborando tal cenário e 

inclusive, a sua eventual baixa probabilidade. Consideram na mesma linha que comunicar 

pode provocar um impasse relativamente à forma como a criança perspetiva o seu futuro. 
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4. Finalmente, um outro tema que emergiu na equipa dos profissionais e que 

suscitou grande curiosidade foi a hipótese de os próprios técnicos quando não concordam 

com a medida, contribuírem, ainda que não intencionalmente, para o impasse vivido pela 

criança enquanto espera e para a acentuação do seu sofrimento e prejuízos com a demora, 

como forma de afirmar que a sua posição face à não decretação do projeto de adoção 

estaria certa.  

Associado a este aspeto surge então a importância de compreender o papel do 

profissional para a forma como se processa e como a criança/adolescente vive a hipótese 

da adoção, ficando em aberto a necessidade de conhecer se os próprios profissionais 

também terão noção da importância do seu papel. Desta forma, formula-se a seguinte 

pergunta: Qual a importância dos técnicos relativamente à concretização do projeto 

de vida de adoção?   

 
Tabela 4. Distribuição das frequências relativamente à temática importância dos técnicos. 

Itens 
texto do item (número do item no questionário) 

Pólo de 
acordo 

Pólo de 
desacordo 

1. Uma criança que é bem cuidada na instituição ganha em ir para a 
adoção. (1) 

98,1% 1,2% 

2. O papel dos profissionais da instituição é importante para o 
sucesso da adoção. (5) 

100% 0% 

3. A instituição não pode ser como uma família para a criança. (7) 31,4% 68,6% 

4. Quando um profissional acredita que uma criança pode ser 
adotada, investe mais na sua preparação. (19) 

77,9% 22,1% 

5. A vida de uma criança que está à espera para ser adotada não é 
um impasse. (22) 

79,1% 19,8% 

6. É necessária uma formação específica para falar com as crianças, 
que estão há muito tempo à espera de ser adotadas. (26) 

87,2% 12,8% 

7. A instituição não tem tudo para que uma criança se desenvolva 
de modo saudável e feliz. (46) 

54,7% 45,3% 

 

Considerando as ideias associadas à última temática formulada, os dados apontam 

uma indubitável concordância (100%) relativamente à ideia de que os profissionais da 

instituição têm um papel preponderante no sucesso da adoção. Também nesta perspetiva, 

estes profissionais indicam a ideia afirmativa de que, umas das suas funções é facilitar a 

concretização deste processo (87.2%). 

A esmagadora maioria dos participantes (98.1%) revela uma propensão para 

concordar com a ideia de que, ainda que a criança seja bem cuidada no seio da instituição, 

deve ir para a adoção. É ainda de referir que, embora a maior parte dos participantes 

concordem (54.7%) que a instituição não apresenta todos os requisitos para que a criança 
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de desenvolva de modo saudável e feliz, esta questão revela-se tendencialmente polémica 

dado que, existem posições opostas a esta ideia, uma vez que 45.2% dos participantes da 

amostra depreendem que a instituição é um local no qual a criança pode crescer 

normativamente.  

 Os resultados relativos à última categoria temática revelam que os profissionais 

apoiam a ideia de que o seu papel é preponderante na concretização do projeto de vida 

com vista à adoção. Contudo, não existem contrastes vincados relativamente à ideia das 

instituições garantirem condições para o desenvolvimento das crianças. Apesar disto, a 

maioria dos participantes considera que a instituição poderá ser como uma família para a 

criança, aspeto que encerra alguma ambiguidade. Tal poderá funcionar tanto como um 

olhar suspeito relativamente aos benefícios da saída “dessa família”, como enquanto um 

espaço de intimidade que facilite o suporte à criança durante o projeto de adoção.   

 

3.2. Qualidades psicométricas do Questionário de Ideias sobre a Medida de 

Adoção 

Numa segunda etapa e de forma a perceber a unidimensionalidade dos itens 

constituintes da escala, procedeu-se à análise das qualidades psicométricas do 

instrumento, cujas etapas serão seguidamente descritas.  

Após a recodificação dos itens, todos se encontram numa direção favorável à 

medida de adoção independentemente dos condicionalismos abordados.  

 

3.2.1. Sensibilidade 

O Questionário de Ideias Sobre a Medida de Adoção apresenta valores de curtose 

e assimetria, respetivamente, abaixo de 10 e de 3, revelando uma sensibilidade adequada, 

de acordo com o sugerido por Maroco (2007). 

 

3.2.2. Validade de constructo 

A estrutura fatorial do instrumento foi avaliada através de uma análise fatorial 

exploratória, utilizando o método de análise das componentes principais com extração 

baseada no valor de eigenvalue superior a 1 e rotação ortogonal (Varimax).  

A análise do ponto de inflexão do screeplot sugeriu a extração de 5 fatores, como 

tal, foi realizada uma nova análise fatorial exploratória, utilizando o método de análise de 
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componentes principais com extração de 3 fatores e rotação ortogonal (Varimax), 

eliminaram-se os itens cujo peso fatorial fosse inferior a .40 no fator relevante e cujo peso 

fatorial em outros fatores fosse superior a .30. Assim, foram eliminados os itens 53, 16, 

35, 60 e 47 por baixa saturação e, os itens 1, 40 e 46, por apresentarem saturação em mais 

do que um fator. Foi realizada uma última análise fatorial exploratória com os 30 itens 

restantes. A medida KMO (Kayser-Meyer-Olkin), demonstrou uma adequação sofrível 

dos dados para a realização da análise (KMO = 57). Não obstante, o teste de esfericidade 

de Bartlett demonstra que a correlação entre os itens é adequada para a realização da 

análise pelo método de componentes principais (χ2 (425) = 847.57, p < .001). 

O modelo obtido explica 46.63% da variância no Questionário de Ideias Sobre a 

Medida de Adoção. A tabela 5 apresenta o peso total de cada item após rotação ortogonal 

(varimax), os eigenvalues, a percentagem de variância explicada, os valores de fidelidade 

do alfa de Cronbach, a média e desvio padrão de cada fator.  

 
Tabela 5. Resultados relativos à análise fatorial exploratória 

Itens Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 
41. Crianças com dez ou mais anos de 
idade não são capazes de estabelecer laços 
com outra família. 

.74     

31. As crianças que são adotadas em idades 
mais velhas não vão conseguir  adaptar-se 
à nova família. 

.69     

23. Não se consegue encontrar famílias 
para crianças de raça/etnia diferente. 

.66     

42. As famílias adotivas não estão 
interessadas em ficar com uma criança com 
deficiência física. 

.64     

39. A adoção de crianças mais velhas é 
frequentemente um fracasso. 

.64     

32. As famílias adotivas não aceitam ficar 
com uma criança com necessidades de 
aprendizagem. 

.60     

25. A adoção de crianças com problemas é 
frequentemente um fracasso. 

.45     

11. Para crianças mais velhas não se deve 
propor a medida de adoção.   

.45     

54. Quando uma criança não tem a 
possibilidade de voltar para a sua família 
biológica, deve ter sempre a oportunidade 
de ser adotada. 

 .
69 

   

58. Uma criança deve sempre crescer no 
seio de uma família, seja esta biológica ou 
adotiva. 

 .
68 

   

48. A adoção é sempre preferível ao  .    
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acolhimento institucional. 61 
55. É preferível correr o risco de ter tido 
uma adoção falhada do que nunca ter 
tentado. 

 .
58 

   

61. É necessária uma formação específica 
para falar com as crianças, que estão há 
muito tempo à espera para serem adotadas, 
sobre a sua situação 

 .
55 

   

14. Quando uma criança está feliz na 
instituição, o melhor é continuar até à 
autonomia de vida. 

 .
51 

   

59. Se a criança estiver muito ligada a 
alguém da instituição, não precisa de ir 
para a adoção. 

 .
45 

   

21. Falar de adoção à criança antes de 
haver uma família vai criar expetativas 
desnecessárias. 

  .
79 

  

30. Deve evitar-se falar com a criança 
sobre a adoção enquanto esta se encontra à 
espera. 

  .
69 

  

45. Desde que os pais biológicos 
mantenham uma relação carinhosa com a 
criança não se deve propor a medida de 
adoção. 

  .
52 

  

17. É preferível manter uma criança com 
poucos contatos com a família do que na 
esperança de ser adotada. 

  .
51 

  

12. Antes numa instituição e com poucos 
contactos do que sem qualquer contacto 
com os pais. 

  .
48 

  

52. É melhor para a criança crescer numa 
família adotiva do que esperar pela sua 
família biológica.   

   .
62 

 

26. Cabe ao profissionais da instituição 
facilitar o processo de adoção. 

   .
61 

 

36. Se uma criança mais velha gostar da 
instituição nunca vai querer ser adotada. 

   .
55 

 

5. O papel dos profissionais da instituição é 
importante para o sucesso da adoção. 

   .
44 

 

22. “Ligar-se” aos profissionais da 
instituição pode ser um risco para o 
sucesso da adoção. 

   .
41 

 

27. É na instituição que um adolescente 
consegue encontrar condições para se 
tornar num Homem/Mulher. 

    .
65 

19. Quando um profissional acredita que 
uma criança pode ser adotada, investe mais 
na sua preparação. 

    .
63 

2. Enquanto houver contato com a família 
biológica não se deve pensar na adoção. 

    .
56 

7. A instituição pode ser como uma família 
para a criança. 
 

    .
51 

56. As famílias adotivas não aceitam ficar     .
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com uma criança com atrasos de 
desenvolvimento. 

60 

Eigenvalue    4.53 3.08 2.53 2.11 1.74 
% Variância Explicativa 15.11 10.25 8.44 7.02 5.81 
Alfa de Cronbach .78 .71 .70 .51 .33 
M 21.81 21.97 15.36 15.36 13.24 
DP 2.50 2.73 1.80 1.80 1.75 

 

A estrutura fatorial obtida consiste em cinco fatores: fator da “Valorização da 

proposta de adoção para crianças com necessidades de adoção particulares” (itens 41, 

31, 23, 42, 39, 32, 25 e 11); fator de “Valorização do projeto de adoção 

comparativamente ao acolhimento ou contatos não promissores com os pais” (itens 54, 

58, 48, 55, 61, 14 e 59); fator de “Valorização do diálogo com a criança acerca da 

adoção, incluindo de dar notícia do projeto logo após decretado ” (itens 21, 30, 45, 17 e 

12); fator de “Valorização do papel dos técnicos para o sucesso do processo de adoção” 

(itens 52, 26, 36, 5 e 22); fator de “Valorização do projeto de vida da criança” (itens 27, 

19, 2, 7 e 56). 

De acordo com os critérios apresentados por Field (2009), os valores do alfa de 

Cronbach para os fatores 1, 2 e 3, demonstraram uma fidelidade adequada, mas não para 

os fatores 4 e 5. Uma vez que a consistência interna dos fatores 4 e 5 não se verificou ser 

adequada e, paralelamente, a organização temática não apresentava uma estruturação 

teórica congruente, estes fatores não foram incluídos na análise de clusters apresentada 

subsequentemente.  

Ainda nesta etapa e de forma a ir de encontro ao objetivo de analisar o grau de 

abertura dos técnicos relativamente à medida de adoção, foi criada a variável: score global 

de abertura face à medida de adoção. Para o cálculo da mesma foram considerados os 

itens que integram a totalidade dos 5 fatores. Esta variável irá ser considerada em análises 

posteriores.  

 

3.3. Perfis dos profissionais face à medida de adoção  

A análise de Clusters é uma técnica exploratória de análise multivariada que permite 

agrupar sujeitos ou variáveis em grupos homogéneos relativamente a uma ou mais 

características comuns (Maroco, 2007). Com a finalidade de encontrar diferentes perfis 

nos profissionais de acolhimento residencial face à abertura para a medida de adoção, foi 

efetuada a análise de Clusters, realizada através de análise K-means. Deste modo, foi 
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possível verificar a existência de diferenças entre os grupos nas variáveis utilizadas na 

análise. O número de Clusters foi determinado pelo método Quick Clusters, conforme se 

apresenta na tabela 6. 

 
Tabela 6. Caracterização da abertura face à medida de adoção na distribuição entre grupos. 

 Cluster 1 
 

Perfil mais 
favorável à 

medida de adoção 
em geral 

Cluster 2 
 

Perfil favorável à 
proposta de adoção para 

crianças NAP e à 
valorização da adoção 

Cluster 3 
 

Perfil menos  
favorável face à medida 

de adoção 

 F (2,83) 

 n=22 

M (DP) 

n=26 

M (DP) 

n=38 

M (DP) 

   

F1: Valorização da 
proposta de adoção para 

crianças com 
necessidades de adoção 

particulares 
 

 

3.33 (.069) 

 

 

 
 

3.50 (.064) 

 
 

3.07 (.058) 

  
 

10.963 

F2: Valorização do 
projeto de adoção 

comparativamente ao 
acolhimento ou contatos 
não promissores com os 

pais 
 

F3: Valorização do 
diálogo com a criança 

acerca da adoção, 
incluindo de dar notícia 

do projeto logo após 
decretado 

3.07 (.063) 
 

 
 
 
 
 
 

2.92 (.052) 

3.20 (.059) 
 

 
 
 
 
 
 

2.89 (.049) 

2.08 (.053) 
 

 
 
 
 
 
 

2.78 (.044) 

 
 

29.574 
 
 

 
 
 
 
 

88.429 

      
 

A partir da análise de Clusters, apresentado na tabela, verifica-se que o Cluster 1 

tem médias mais elevadas relativamente ao fator 3. O Cluster 2, por sua vez, apresenta 

valores mais elevados nos fatores 1 e 2. Por fim, o Cluster 3, revela valores inferiores 

relativamente aos restantes Clusters em todos os fatores. Assim, é possível verificar a 

existência de três perfis profissionais distintos face à medida de adoção: um grupo de 

participantes (Cluster 1, n=22), que apresenta ideias positivas e favoráveis relativamente à 

medida de adoção. Um outro grupo (Cluster 2, n=26) com valores intermédios que, 

embora valorize as ideias relacionadas com a adequação do projeto de adoção, inclusive, 

para crianças com necessidades de adoção particulares, apresenta um menor alinhamento 

relativamente às ideias que valorizam o diálogo com a criança acerca da adoção. Por fim, 
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um terceiro grupo (Cluster 3, n=38), que apresenta ideias menos favoráveis face à medida 

de adoção, relativamente aos outros grupos.  

De forma a explorar a associação entre os três grupos, constituídos pela análise de 

Clusters e as variáveis idade, estado civil, equipa de trabalho, ter ou não ter filhos, anos de 

funções e ter lidado com crianças em situações de adoção, foi usada a medida de 

associação Qui-Quadrado. 

 Os resultados do teste Qui-Quadrado, revela que não existem associações 

significativas entre os grupos e a idade, ² (1) = 8.72, p =0.68, entre os grupos e o estado 

civil, ² (1) = 8.77, p =.36, entre os grupos e a equipa de trabalho, ² (1) = 7.40, p=.12, 

entre os grupos e o ter ou não filhos, ² (1) = 4.73, p =.578, entre os grupos e os anos de 

funções, ² (1) = 8.38, p =.59 e, entre os grupos e ter lidado com crianças em situações de 

adoção, ² (1) = 9.71, p =.615.  

Contrariamente, foi identificada uma associação significativa entre as habilitações 

literárias e as ideias favoráveis sobre medida de adoção, ² (1) = 6.27, p=.044, indicando 

que o grupo de sujeitos com habilitações ao nível do ensino superior, tende a apresentar 

um maior grau de abertura face à medida de adoção, enquanto que o grupo de indivíduos 

com habilitações inferiores à licenciatura, tende a apresentar uma menor abertura à 

medida de adoção.  

 

3.4. Associação entre o grau de abertura à medida de adoção, as características 

sociodemográficas e as dimensões do perfil do cuidador  

O último objetivo proposto para este estudo pretende explorar as associações entre 

as escalas primárias, secundárias e índices de controlo do CUIDA e a perceção que os 

profissionais de casas de acolhimento demonstram relativamente à medida de adoção. 

Com vista a esse propósito, serão apresentados primeiramente os resultados em eneatipos 

encontrados nas escalas constituintes dos CUIDA, tendo como referência a população 

geral.  

Os resultados dos índices de controlo, a saber, validade (≤ 9), índice de 

inconsistência de respostas (≤ 13) e desejabilidade social (M = 5.71; DP = 1.96), 

sugerem, de acordo com Bermejo e colaboradores (2008), que os participantes mostraram 

uma imagem “razoavelmente sincera sobre si mesmos”, e que responderam prestando 

atenção ao conteúdo dos itens e de uma forma consistente. Com efeito, estes valores 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

População Geral 

Profissionais de 
casas de 
Acolhimento 

permitem proceder à interpretação das restantes escalas que compõem o CUIDA, dado 

que todos os participantes responderam dentro dos valores normais.  

O perfil de pontuações dos participantes nas escalas primárias, fatores de segunda 

ordem e fator adicional situaram-se entre o valor mínimo e máximo do questionário, 

respetivamente 1 e 9 eneatipos.  

No que respeita às escalas primárias, os resultados obtidos encontram-se na figura 1, 

abaixo apresentada. 

 
Figura 1. Perfil de pontuações do CUIDA obtidos com eneatipos, nas distintas escalas primárias. 

 

Através da leitura da figura 1, constata-se que os profissionais das casas de 

acolhimento tendem a apresentar valores médios superiores à população em geral. Estes 

profissionais revelam resultados médios mais elevados nas escalas, empatia (M = 6.21; 

DP = 1.86), altruísmo (M = 5.88; DP = 1.58), capacidade para resolver problemas (M = 

5.88; DP = 1.85) e tolerância à frustração (M = 4.07; DP = 1.97). Por outro lado, 

demonstram valores mais baixos nas escalas capacidade de resolução de luto (M = 5.04; 

DP = 1.71), sociabilidade (M = 5.21; DP = 2.04) e independência (M = 5.22; DP = 1.85) 

(cf. Anexo 6).  

Os resultados dos fatores de segunda ordem, cuidado responsável, cuidado afetivo, 

sensibilidade aos outros e o fator adicional, agressividade apresentam-se na figura 2. 
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Figura 2. Perfil obtido com eneatipos dos fatores de segunda ordem e adicional. 

 

Comparativamente com a população geral, os profissionais das casas de 

acolhimento tendem a exibir valores médios superiores nas escalas, cuidado responsável 

(M = 5.90; DP = 1.69), cuidado afetivo (M = 5.70; DP = 1.79) e sensibilidade aos outros 

(M = 6.23; DP = 1.85), e um valor médio inferior na escala agressividade (M = 4,00; DP 

= 1.83). Salienta-se que o valor médio mais elevado apresentado pelos participantes é na 

escala sensibilidade aos outros, enquanto o valor médio mais baixo é na escala 

agressividade (cf. Anexo 7). 

 

Com o propósito de averiguar se o score de abertura face à medida de adoção se 

associa com as escalas que constituem o CUIDA e com as características 

sociodemográficas, foram realizadas correlações de Pearson, com os 86 participantes.  

Relativamente à associação entre o grau de abertura à adoção e as escalas primárias, 

fatores de segunda ordem e fator adicional do questionário CUIDA, constatou-se uma 

correlação positiva significativa entre o grau de abertura à adoção e a sociabilidade, r = 

.29, p = .008. Neste sentido, o maior grau de sociabilidade está associado a maior grau de 

abertura à adoção.  

 No que concerne à relação entre o grau de abertura à adoção e as características 

sociodemográficas, a saber, idade, habilitações literárias, número de filhos e anos de 

experiência na área de institucionalização apenas se verificou uma correlação positiva 

significativa entre o score de abertura e as habilitações literárias r = .28, p = .011. Assim, 

um maior grau de abertura à adoção está associado a um maior grau de habilitações 

académicas.  

A fim de apurar se o grau de abertura à medida de adoção varia consoante a equipa de 

trabalho, foram realizadas Anovas Unifatoriais com 84 participantes. Os resultados 

figuram na tabela 7, abaixo apresentada. 
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Tabela 7. Média e desvio-padrão Score de abertura face à medida de adoção na distribuição entre 

as diferentes equipas de trabalho.  

 Equipa técnica 
n=25 

 

Equipa educativa 
n=34 

      Equipa de apoio 
   n=25 

  

 
 

Score de 
abertura face à 

medida de 
adoção 

Média (DP) 
 

3.11 (.25) 

Média (DP) 
 

2.87 (.21) 

Média (DP) 
 

2.89 (.18) 

  F (2,81) 

      

 

Os resultados indicam que existem diferenças significativas ao nível do grau de 

abertura à medida de adoção em função da equipa de trabalho, F (2,81) = 10.094, p = 

<.001.  

Os testes Post-Hoc de Bonferroni revelaram que se encontraram diferenças 

significativas do grau de abertura à adoção entre os grupos, equipa técnica e equipa 

educativa (p = <.001), e entre equipa técnica e a equipa de apoio (p = .002). Isto significa 

que comparativamente com a equipa educativa (M = 2.87; DP = .21) e a equipa de apoio 

(M = 2.89; DP = 1.76), a equipa técnica (M = 3.11; DP = .25) apresenta níveis mais 

elevados de abertura face à medida de adoção.  

 

4. Discussão  

Esta secção será dedicada à discussão dos resultados, efetuando-se uma reflexão a 

propósito de cada um dos objetivos de investigação traçados. Começar-se-á por analisar o 

primeiro objetivo, as representações dos profissionais face às diferentes áreas temáticas 

presentes no Questionário de Ideias sobre a Medida de Adoção. 

Através da análise dos itens agregados à questão De que forma as necessidades de 

adoção particulares condicionam a elaboração da proposta da medida de adoção?, 

constatou-se que, para a maioria dos participantes, fatores como a etnia, a deficiência 

física e as necessidades de aprendizagem não constituem entraves à proposta de adoção. 

Estes resultados sugerem que, apesar dos diversos estudos identificarem os 

comprometimentos ao nível do desenvolvimento de índole física, social ou emocional, 

bem como a idade ou a pertença a uma minoria étnica, como condicionantes que se podem 

traduzir num preditor de menor probabilidade de adoção para as crianças, os profissionais 
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consideram que se priorize o direito destas criança a tentar a sua adoção (Brodzinsky & 

Pinderhughes, 2002).  

Nos resultados obtidos, é possível verificar que, de forma global, os técnicos se 

encontram conscientes das particularidades destas crianças e das necessidades subjacentes 

às mesmas. Todavia, o olhar sobre as crianças está além das características específicas que 

as mesmas possam ter e, por isso, apresentam um posicionamento favorável quanto à 

oportunidade de crescer numa família. 

Relativamente à dimensão Quais as circunstâncias em que os técnicos consideram 

que se deve propor uma criança para a adoção?, a análise dos resultados demonstra que a 

maioria dos participantes considera que a criança deve ter o direito de crescer no seio de 

uma família, mesmo que adotiva, resultados estes que são contrastantes com os estudos 

desenvolvidos por Wegar (1998, citado em Wegar, 2000) e Cohen (1978, citado em Miall, 

1987), nos quais era afirmado que os profissionais desta área consideravam os laços de 

sangue um fator primordial e, como tal, defendiam o regresso ao seio familiar, 

desconsiderando circunstâncias emocionais e económicas. Sublinhe-se entretanto a data 

dos estudos referidos, esta diferença de perspectiva poderá ser justificada dos mesmos 

terem sido desenvolvidos no início deste século, pois neste estudo, contrariamente ao 

apontado pela literatura, os profissionais demonstram um alinhamento com a atual 

legislação que visa o “superior interesse da criança”, reforçando que o interesse 

primordial é atender adequadamente às suas necessidades (Lei nº 147/99, (Brodzinsky & 

Pinderhughes, 2002).  

Assim, os profissionais depreendem que a existência de contato com a família 

biológica, ainda que esta estabeleça uma relação carinhosa com a criança, não é um 

fundamento para que a medida de adoção não seja proposta. Contrariamente ao estudo de 

Cohen (1978, citado em Miall, 1987), no qual o contexto socioemocional aparece menos 

valorizado.  

Um resultado de grande interesse a destacar, consiste num elevado número de 

participantes (45,3%) defender que, caso exista possibilidade, a criança em acolhimento 

residencial e com a medida de adoção decretada deve puder contatar com a sua família 

biológica, indicando uma visão divergente do determinado pela lei 143/2015 que estipula 

que, após a decretação da medida de adoção devem “extinguir-se as relações familiares 

entre o adotado e os seus ascendentes e colaterais naturais”. Este posicionamento poderá 

estar associado à existência de uma relação afetiva com outros elementos da família 

natural, que não representam um risco para à criança, tal como é o caso dos irmãos. 
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Poderá também decorrer da perspetiva de que enquanto não for seguro para a criança, 

nomeadamente com necessidades de adoção particulares, ter uma família adotiva, esta não 

deva ficar sujeita a perder alguns laços afetivos que a família biológica consegue, apesar 

de tudo, manter com ela. Estas ideias poderão fazer pensar na pertinência de mudar a lei 

no que a isto diz respeito, tornando-a mais flexível e favorável às crianças, adaptando-a às 

diferentes circunstâncias.  

De um modo geral, poder-se-á considerar que a maioria dos profissionais vê a 

adoção como opção mais adequada, na inexistência de possibilidade de regressar à família 

biológica. Ainda que, durante o período de institucionalização, os profissionais 

representem uma figura de vinculação tal como apontado por Yunes, Miranda e Cuello 

(2004), prevalece a posição dos profissionais de que a criança precisa de ir para a adoção, 

mesmo que estabeleça uma relação forte com alguém da instituição. Os participantes 

demonstram valorizar o desenvolvimento da criança no seio de uma família, seja ela 

biológica ou adotiva, ao sublinhar que é preferível correr o risco de uma adoção falhada 

do que não propor esta medida. 

No que respeita ao conteúdo da questão Como atuam os técnicos com as crianças 

cujo projeto de adotabilidade se encontra decretado?, os sujeitos que participaram no 

estudo consideram que comunicar abertamente com a criança relativamente ao seu projeto 

de vida é de extrema importância, demonstrando concordância com os inúmeros estudos 

que enfatizam que a comunicação contribui significativamente para o sucesso da adoção 

(Brodzinsky, 2001). Como tal, pode verificar-se a robustez da perceção de que a 

comunicação aberta acerca da adoção não fomenta expetativas desnecessárias e que, de 

facto, estas crianças necessitam de um acompanhamento específico.  

Pode-se assim considerar que este acompanhamento poderá corresponder ao 

investimento que os participantes do estudo consideram ser relevante (94.2%) e que, 

possivelmente poderá minorar o impasse que, de acordo com os mesmos, é vivenciado por 

estas crianças. Neste seguimento, consideram fundamental formação e competências 

específicas para conversar com crianças cuja medida de adoção está decretada. 

Reforçando, tal como apresentado pelo Manual de Boas Práticas (Leandro et al., 2005), a 

imprescindibilidade de uma formação adaptada às especificidades associadas a esta área 

de trabalho. 

Na temática “Qual a importância dos técnicos relativamente à concretização do 

projeto de vida de adoção?” é possível verificar que os profissionais se encontram cientes 

da sua importância na efetivação e sucesso do processo de adoção. Por serem responsáveis 
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pela avaliação diagnóstica destas crianças, apresentam, de acordo com o Instituto para o 

Desenvolvimento Social (2000), um papel preponderante na definição do projeto de vida 

da criança. Vejamos que, um amplo conhecimento da criança e das suas necessidades 

pressupõe a definição de um projeto fundamentado e consequentemente, promove uma 

maior probabilidade de sucesso do mesmo. Também nesta temática se encontra 

enquadrada a instituição e a relevância dos técnicos presentes na mesma. Tal como 

indicado pela literatura, durante o período de institucionalização, os profissionais das 

casas de acolhimento revelam-se figuras de extrema importância, respondendo às 

necessidades básicas e sobretudo, emocionais destas crianças (Yunes, Miranda & Cuello, 

2004). Assim, supõe-se ser com base nas suas funções e na satisfação das carências 

emocionais destas crianças que 68.6% dos profissionais mencionam a representação da 

casa de acolhimento enquanto uma família. Não obstante, consideram que os cuidados 

concedidos no âmbito institucional não substituem a necessidade de um seio familiar, 

demonstrando novamente a valorização da adoção.  

Assim como esperado num estudo desenvolvido por Van Ijzendoorn & Juffer 

(2006), estes profissionais, pelo seu permanente contacto com a adoção, perspectivam a 

mesma enquanto uma medida de sucesso, algo que se reflete na importância que lhe 

atribuem. 

Na resposta ao segundo objetivo delineado, a análise psicométrica do Questionário 

de Ideias sobre a Medida de Adoção permitiu verificar que o instrumento apresenta 

qualidades psicométricas aceitáveis, nomeadamente ao nível da sensibilidade e validade 

de constructo.  

Na análise fatorial realizada chegou-se a cinco fatores sendo que, ao nível da 

consistência interna e peso fatorial, apenas três dos mesmos se revelaram adequados 

(Fator 1: “Valorização da proposta de adoção para crianças com necessidades de adoção 

particulares”; Fator 2:“Valorização do projeto de adoção comparativamente ao 

acolhimento ou contatos não promissores com os pais ” e Fator 3:“ comparativamente ao 

acolhimento ou contatos não promissores com os pais”), contudo o número mínimo 

limite deste grupo de participantes para a quantidade de itens em questão, mantém 

também em aberto a possibilidade de com o aumento da amostra a consistência interna se 

vir a revelar mais favorável. As qualidades psicométricas do questionário revelam alguma 

robustez, sendo que, o modelo fatorial obtido explica 46.63% da variância no 

Questionário de Ideias Sobre a Medida de Adoção. 
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Para responder ao terceiro objetivo, a comparação de ideias entre profissionais face 

à medida de adoção, foi desenvolvida uma análise de clusters, cujos resultados 

evidenciam a existência de três grupos que se posicionam de forma distinta face à medida 

de adoção. Um primeiro grupo, que revela valores superiores em todos os fatores, 

revelando representações mais positivas e, consequentemente, uma maior abertura à 

medida de adoção. 

 Um outro grupo que, apresenta valores médios face à adoção, demonstrando a 

valorização deste projeto. O terceiro e último grupo, apresenta valores inferiores aos 

restantes, evidenciado assim representações menos positivas relativamente à medida de 

adoção.  

Na exploração entre os clusters e as diferentes variáveis sociodemográficas 

verificou-se, ao contrário do que seria esperado, que o único fator associado a um perfil 

mais favorável à medida de adoção são as habilitações literárias, corroborando o estudo 

desenvolvido por The Dave Thomas Foundation for Adoption (2002), no qual é narrado 

que sujeitos com formação superior apresentam uma maior aceitação relativamente à 

adoção. A mesma investigação realça também que experiências pessoais no âmbito da 

adoção se encontram relacionadas com uma atitude positiva face a esta dimensão, algo 

que não foi verificado nas associações entre as equipas de trabalho grupos de trabalho e os 

anos de trabalhos, assim como entre e o contato com crianças em situação de adoção (The 

Dave Thomas Foundation for Adoption, 2002). 

Os resultados obtidos sugerem ainda a inexistência da associação entre o grau de 

abertura e ter filhos, manifestando consonância com o estudo supracitado, no qual consta 

que a aceitação relativamente à adoção não modifica em virtude do número de filhos, 

sendo que, sujeitos sem filhos ou com cinco filhos revelam uma recetividade similar. 

Na análise do perfil obtido pelos profissionais de acolhimento nas dimensões de 

personalidade avaliadas pelo CUIDA, os técnicos das casas de acolhimento apresentam, 

segundo os autores do instrumento, níveis considerados adequados em todas as escalas 

(Bermejo et al., 2008). Destacam-se, pela existência de valores superiores, as escalas 

empatia, altruísmo, capacidade para resolver problemas e tolerância à frustração que, de 

acordo com o indicado pela literatura, são fatores fundamentais para ao exercício de 

funções em contexto de acolhimento. Tal como apontado por Bermejo e colaboradores 

(2008), estes profissionais devem ser empáticos e altruístas, atuando em favor do outro 
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desinteressadamente, assim como capazes de se colocar no lugar do outro e reconhecer os 

seus sentimentos (Bermejo et al., 2008).  

O valor apresentado na capacidade de resolução de problemas, remete a Delgado 

(2006) que alega que a estruturação do trabalho em casas de acolhimento é dotada de 

especificidades, obrigando a uma constante adaptação da conduta (Delgado, 2006).  

De acordo com os mesmos autores, também a tolerância à frustração se revela uma 

competência fundamental nesta área, dado que estes profissionais se encontram expostos a 

um elevado desgaste emocional, resultante da sobrecarga que o seu trabalho exige. Como 

tal, um valor superior nesta escala é facilmente justificável (Delgado, 2006; Bermejo et 

al., 2008).  

Delgado (2006) espelha que num contexto tão particular, que envolve constantes 

perdas, existe a obrigatoriedade de lidar com o luto daquelas crianças que veem o seu 

percurso ser ditado longe da instituição. Contudo, um dos valores mais pertinentes 

associa-se à capacidade de resolução de luto que, embora dentro da média, se revela um 

dos valores mais baixos. Ainda assim, o valor apresentado revela que estes sujeitos são 

capazes de gerir os sentimentos provocados por perdas, superando a sua dor num tempo 

razoável. Também na sociabilidade, característica que de acordo com Bermejo e 

colaboradores (2008), favorece uma relação saudável e recíproca, os participantes 

apresentam um valor inferior, comparativamente às restantes escalas primárias. Ainda 

assim, expõem um resultado que sugere competência para estabelecer uma ligação 

positiva com as crianças institucionalizadas (Bermejo et al., 2008). 

Relativamente, ao nível superior apresentado no fator de segunda ordem cuidado 

afetivo, este sugere, tal como referido por Manso, Rauktis e Boyd (2008), a existência de 

uma relação profissional-criança adequada, na qual é notória a presença de afetividade. 

Nesta lógica, Bravo e Del Valle (2009) assim como Bermejo et al. (2008), 

complementam, salientando que um técnico institucional deve ser caloroso e sensível às 

necessidades dos outros, algo que justifica o valor apresentado por esta amostra no fator 

sensibilidade para os outros. Também no fator adicional agressividade, os técnicos 

institucionais apresenta uma média inferior à população em geral, algo que vai de 

encontro aos resultados existentes na literatura. Efetivamente é esperado que um técnico 

nesta área de trabalho seja tolerante, flexível e paciente, algo que pode associar-se ao 

valor diminuto apresentado pelos participantes (Bermejo et al., 2008).  
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Relativamente à população em geral, também esta amostra apresenta valores 

médios, evidenciando-se, por apresentarem valores superiores, a empatia, o equilíbrio 

emocional, a tolerância à frustração e a assertividade. No que respeita aos valores mais 

baixos, apenas a sociabilidade é um dominante comum em ambas as amostras.  

Tal como seria esperado, dado que os profissionais em casas de acolhimento devem 

apresentar características específica que lhes permita responder adequadamente às 

peculiaridades vivenciadas nas mesmas, pôde verificar-se a existência de diferenças entre 

a população geral e estes técnicos (Valle & Zurita, 2000 citado em Sá, Grilo & Trigo, 

2008).  

Ainda que os dados obtidos apenas nos forneçam uma indicação relativa à descrição 

dos técnicos presentes na amostra, não correspondendo por isso a uma generalização 

absoluta destes profissionais, estas diferenças podem ser interpretadas positivamente, 

apontando para a existência de profissionais com o perfil “adequado” para o exercício das 

suas funções. 

Na análise da associação entre o grau de abertura à adoção e as características 

sociodemográficas foi possível verificar que, apenas os elementos habilitações literárias e 

equipa de trabalho se encontram relacionados a um maior grau de abertura à adoção. Estas 

diferenças são passíveis de ser justificadas por fatores como as habilitações literárias e as 

experiências pessoais neste âmbito que, de acordo com The Dave Thomas Foundation for 

Adoption (2002) representam uma superior transigência à adoção. Assim sendo e, tal 

como foi possível verificar no presente estudo, é esperado que a equipa técnica apresente 

uma perceção distinta das equipas educativas e de apoio dado que, os sujeitos que 

constituem a equipa referida apresentam um grau superior de habilitações e um maior 

contato com o projeto de vida da criança.  

Em oposição às restantes equipas, a equipa técnica apresenta responsabilidades 

como o acompanhamento da criança, a promoção do seu desenvolvimento integral e, a 

definição dos projetos de proteção, de intervenção e de vida da criança (Delgado, 2006; 

Carvalho, 2013). Ademais, encontra-se implicada na definição do projeto de vida da 

criança e tende a compreender a adoção enquanto uma medida de sucesso, algo que 

justifica a sua superior aceitação relativamente à adoção (Van Ijzendoorn & Juffer, 2006). 

Por sua vez, a equipa educativa apresenta um valor menor do que as restantes equipas no 

que respeita ao grau de abertura à adoção, resultado passível de ser associado ao menor 

valor apresentado na capacidade de resolução de luto, dado que estes elementos dispõem a 
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maioria do seu tempo com estas crianças, sendo responsáveis pelo cuidado das mesmas, 

24h sob 24h (Delgado, 2006). 

Quanto ao estudo da associação entre o grau de abertura à medida de adoção e as 

escalas constituintes do CUIDA, foi possível compreender que apenas a escala 

sociabilidade representa um preditor de um maior grau de abertura. Quando considerada 

num cuidador ou técnico institucional, a escala sociabilidade vincula-se à proximidade ao 

outro e à capacidade de lhe fornecer suporte para que se consiga desenvolver 

saudavelmente (Bermejo et al., 2008). Os dados obtidos revelam indicadores positivos, 

sendo possível considerar que os técnicos das instituições participantes demonstram 

sensibilidade e pretendem atender eficientemente às características peculiares que as 

crianças institucionalizadas e/ou adotadas apresentam, contribuindo favoravelmente para 

o seu desenvolvimento (Bravo & Del Valle, 2009). 
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Conclusão 
 

Este último capítulo é dedicado a uma reflexão sobre os principais resultados e 

limitações do estudo, bem como sobre os contributos e implicações práticas que o mesmo 

poderá produzir no âmbito do processo de adoção. 

Com a presente investigação foi possível identificar as representações dos 

profissionais em casas de acolhimento relativamente às diferentes etapas que compõe a 

medida de adoção, as suas características individuais e de que forma este fator condiciona 

as suas ideias face ao projeto de vida adoção. 

Como referido por Benbenishty, Osmo, e Gold (2003), a deliberação relativa à vida 

de uma criança, nomeadamente ao seu projeto de vida pode ser lesada por múltiplas 

condições, inclusive pelas crenças dos profissionais implicados em todo este processo. 

Neste sentido, é imprescindível a realização de uma avaliação eficaz que permita aceder 

às representações dos profissionais e que, consequentemente, permita o desenvolvimento 

de competências específicas conducentes à redução de representações e práticas 

inapropriadas. Desta forma, o instrumento construído, (o Questionário de Ideias sobre a 

Medida de Adoção), poderá constituir um contributo importante para a avaliação formal 

das ideias que os técnicos apresentam face à medida de adoção, sendo passível de ser 

utilizado para a consciencialização dos mesmos relativamente ao impacto que as suas 

crenças podem ter nas suas práticas e, com isso, no futuro destas crianças (Davidson-Arad 

& Benbenishty, 2009). 

Os resultados demonstram que, na generalidade, a grande maioria dos participantes 

revela abertura à medida de adoção. Contrariamente ao sugerido por alguns autores (Kirk, 

1964 citado em Wegar, 2000; Miall, 1987, Wegar, 1998 citado em Wegar, 2000), estes 

profissionais compreendem que nem sempre o regresso à família biológica será a tomada 

de decisão mais adequada. Este desfecho poderá revelar-se um indicador positivo ao 

sugerir que estes profissionais apresentam uma visão distinta sobre o conceito de família, 

na qual a grande valorização é a criança e as suas emoções, ao invés da antiquada 

representação, em que o principal fator correspondia à conseguiniedade. Em concordância 

com a literatura, os sujeitos com um maior nível de habilitações literárias, apresentam um 

parecer mais positivo face à medida de adoção, destacando-se assim as equipas técnicas 

participantes (The Dave Thomas Foundation for Adoption, 2002). 

O desenvolvimento do presente estudo permitiu ainda compreender que o conceito 

de “superior interesse da criança” não é explícito, dependendo a sua interpretação do 
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próprio sujeito. Isto é, as diferentes formas de atuação (eg. propor ou não propor a medida 

de adoção) face à mesma situação parecem poder ser legitimadas pelo mesmo princípio, 

dependendo da interpretação dada a este constructo pelo profissional em questão. Não 

sendo assim o conceito alvo de uma operacionalização linear, seria de grande interesse e 

necessidade realizar um estudo permitisse compreender as significações atribuídas ao 

“superior interesse da criança” e fornecer limites à sua aplicação. 

Ainda numa lógica de avaliação e, sendo a variável habilitações literárias capaz de 

predizer uma maior abertura face à medida de adoção, manifesta-se importante refletir 

sobre as implicações práticas dos resultados encontrados. Torna-se imperativo investir na 

formação adequada destes profissionais e garantir, durante o processo de recrutamento, 

que estes são realmente dotados de características imprescindíveis ao exercício do seu 

trabalho, nomeadamente, de habilitações literárias, abertura e flexibilidade. Assim, 

propõe-se o CUIDA, enquanto instrumento importante na avaliação dos recursos humanos 

das casas de acolhimento de crianças e jovens. 

No que concerne às limitações do estudo, a principal associa-se à reduzida dimensão 

da amostra, e ao facto do método de amostragem não permitir que a mesma seja 

representativa desta população de profissionais. Como tal, seria pertinente um estudo 

posterior de alargamento da amostra, no sentido de verificar se as conclusões obtidas no 

presente estudo se generalizam à restante comunidade de profissionais em contexto de 

acolhimento institucional. 

A possibilidade de desenvolver uma investigação articulada com os profissionais da 

segurança social que supervisionam os técnicos das casas de acolhimento permitiu 

adquirir uma visão sistémica do funcionamento profissional neste âmbito, ao possibilitar 

"testar" as crenças que os primeiros apresentam relativamente às ideias e dificuldades dos 

seus colegas e que, por sua vez, irá interferir no tipo de suporte fornecido face às dúvidas 

que lhes são colocadas. Consideramos assim que com este projeto que emergiu de uma 

articulação estreita com os profissionais ficam bem ilustradas as vantagens que uma 

prática constantemente investigada proporciona, ao permitir trazer luz às perspetivas que 

se cruzam silenciosamente nos diálogos e práticas entre profissionais de diferentes 

equipas e com diferentes funções. 
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Anexo 1. Caracterização sociodemográfica dos participantes 

Caracterização sociodemográfica dos participantes 

 N % 
Género (N=86)  
Feminino 81 94.2 
Masculino 5 5.8 
Idade   
≥20-35 21 24.4 
≥36-51 42 48.8 
≥52-64 20 23.3 

Estado Civil   
Casado 41 47.7 
Solteiro 22 25.6 
Divorciado 10 11.6 
União de facto 
Viúvo 

6 
3 

7.0 
3.5 

   

Participantes com e sem filhos   
Sem filhos 25 29.1 
Com filhos biológicos 54 62.8 
Com filhos por adoção 1 1.2 
Com filhos biológicos e por adoção 1 1.2 

Habilitações literárias   
1º ciclo 7 8.1 
2º ciclo 5 5.8 
3º ciclo 14 16.3 
Ensino Secundário 19 22.1 
Licenciatura 25 29.1 
Pós-licenciatura 10 11.6 

Equipa de trabalho   
Equipa educativa 34 39.5 
Equipa técnica 25 29.1 
Equipa de apoio 
Anos de funções 
≤ 1 ano                                                                   
 ≥ 2-5 anos 
≥ 6-10 anos 
≥ 11-15 anos 
≥ 16-20 anos 
≥ 20 anos 
 

25 
 

10 
22 
16 
10 
16 
6 

29.1 
 

11.6 
25.6 
18.6 
11.6 
18.6 
7.0 
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Anexo 2. Questionário de Ideias sobre a Medida de Adoção 
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Exmo(a). Senhor(a) Diretor(a), 

 

No âmbito do protocolo de cooperação celebrado entre o Instituto da Segurança Social, 
I.P (ISS-IP) e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto 
(FPCEUP), um grupo de investigadores, coordenado pela Professora Doutora Margarida Rangel 
Henriques, encontra-se a desenvolver um projeto de investigação na área da adoção. O presente 
projeto de investigação apresenta como objetivo principal estudar a adoção enquanto projeto de 
vida, focando o caso das crianças e jovens em acolhimento residencial, tendo em particular conta 
os casos com necessidades adotivas particulares (NAP). Neste sentido, pretende-se compreender 
as percepções dos profissionais acerca da adoção e das vivências destas crianças e jovens em 
contexto residencial. A relevância do presente estudo recai no aprofundamento do 
conhecimento nesta área, considerando a realidade nacional, aliado ao interesse em que o 
mesmo possa constituir um contributo para promover a qualificação das práticas profissionais.  
Trata-se de partir do conhecimento e experiência dos próprios profissionais acerca da adoção, 
das necessidades das crianças e dos jovens que permanecem  em contexto residencial à espera 
de uma família, bem como, dos desafios colocados diariamente no exercício da sua profissão, 
alicerçando uma ponte entre a investigação e a prática. Neste intuito, vimos, por este meio, 
solicitar a autorização de V. Ex.ª para que os profissionais da instituição participem neste estudo, 
através do preenchimento de questionários, se possível durante o horário laboral. Os dados 
resultantes do presente estudo serão mantidos confidenciais, sendo divulgados publicamente 
apenas os resultados globais por grupo de indivíduos, sem qualquer tipo de informação que 
possa levar à identificação dos participantes. 

 

Consentimento  

Eu,_________________________________________, Diretor(a) responsável pela instituição 
____________________________________________________________ fui informado(a) dos 
objetivos e procedimentos do estudo e autorizo a participação dos profissionais da instituição, 
consentindo que os dados sejam apresentados de forma anónima em comunicações públicas, 
congressos e publicações científicas.  

Data_____/_____/________  

Assinatura do(a) representante da instituição:_________________________________ 

Assinatura do(a) responsável pela investigação:________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Exmo (a). Senhor(a), 

No âmbito do protocolo de cooperação celebrado entre o Instituto da Segurança Social, 
I.P (ISS-IP) e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto 
(FPCEUP), um grupo de investigadores, coordenado pela Professora Doutora Margarida Rangel 
Henriques, encontra-se a desenvolver um projeto de investigação na área da adoção. O presente 
projeto de investigação apresenta como objetivo principal estudar a adoção enquanto projeto de 
vida, focando o caso das crianças e jovens em acolhimento residencial e em especial o caso das 
crianças com necessidades adotivas particulares (NAP), com vista a encontrar respostas de 
intervenção a esse nível. Assim, de modo a equacionar práticas pertinentes para responder às 
necessidades dos profissionais, pretende-se, nesta fase, aprofundar o conhecimento sobre os 
cuidados já existentes em contexto de acolhimento residencial, conhecer as ideias dos 
profissionais das casas de acolhimento acerca da adoção e da situação das crianças e jovens em 
acolhimento. Pretende-se ainda, identificar as principais dificuldades e dúvidas inerentes ao 
trabalho desempenhado e aspetos do funcionamento pessoal que poderão melhor contribuir 
para a intervenção junto das crianças e jovens. Salienta-se a relevância da partilha da sua 
perspetiva através da colaboração no presente estudo que constituirá um contributo maior para 
o conhecimento científico, bem como para a qualificação das práticas profissionais. A 
participação no estudo consiste no preenchimento de questionários, sendo assegurada a 
confidencialidade dos dados e divulgados publicamente apenas os resultados globais por grupo 
de indivíduos, sem qualquer tipo de informação que possa levar à identificação dos participantes. 

 

Consentimento  

Eu,_________________________________________, fui informado(a) dos objetivos e 
procedimentos do estudo e aceito participar no mesmo, consentindo que os dados sejam 
apresentados de forma anónima em comunicações públicas, congressos e publicações científicas.  

Data_____/_____/________  

Assinatura do(a) do participante:___________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável pela investigação:________________________________ 
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Anexo 5. Apresentação da posição dos participantes face aos itens em estudo 

Questionário de Ideias sobre a Medida de Adoção 

 

Apresentação dos itens situados no pólo acordo 

Itens Pólo de 
acordo 

Pólo de 
desacordo 

1. O papel dos profissionais da instituição é importante para o sucesso da 
adoção. (item 5) 

100% 0% 

2. A instituição não pode ser como uma família para a criança. (item 7) 68.6% 31.4% 
3. Quando um profissional acredita que uma criança pode ser adotada, 
investe mais na sua preparação. (item 19) 

77.9% 22.1% 

4. Falar de adoção à criança antes de haver uma família não vai criar 
expetativas desnecessárias. (item 21) 

61.6% 38.4% 

5. É necessária uma formação específica para falar com as crianças, que 
estão há muito tempo à espera de ser adotadas. (item 26) 

87.2% 12.8% 

6. A adoção é sempre preferível ao acolhimento institucional. (item 48) 76.7% 23.2% 
7. Quando uma criança não tem a possibilidade de voltar para a sua 
família biológica, deve ter sempre a oportunidade de ser adotada. (item 
54) 

94.2% 5.8% 

8. É preferível correr o risco de ter tido uma adoção falhada do que nunca 
ter tentado. (item 55) 

83.7% 16.3% 

9. Uma criança deve sempre crescer no seio de uma família, seja esta 
biológica ou adotiva. (item 58) 

95.3% 4.7% 

10. É necessária uma formação específica para falar com as crianças, que 
estão há muito tempo à espera de ser adotadas. (item 61) 

79.0% 20.9% 

11. As crianças com medida de adoção precisam de um acompanhamento 
específico por parte da instituição. (item 35) 

88.3% 11.6% 

12. A vida de uma criança que está à espera para ser adotada não é um 
impasse. (item 47) 
13. É melhor para a criança crescer numa família adotiva do que esperar 
pela sua família biológica. (item 52) 
  

67.5% 
 

68.6%         

32.6% 
 

31.4% 

   

Apresentação dos itens situados no pólo desacordo 

Itens Pólo de 
acordo 

Pólo de 
desacordo 

1. Uma criança que é bem cuidada na instituição não ganha nada em ir 
para a adoção. (item 1) 

3.5% 96.5% 

2. Ainda que haja contacto com a família biológica deve pensar-se na 
adoção. (item 2) 

37.2% 62.8% 

3. Para crianças mais velhas deve propor-se a medida de adoção. (item 11) 3.5% 96.5% 
4. Ainda que uma criança esteja feliz na instituição, não deve continuar 
nela até à autonomia de vida. (item 14) 

24.4% 75.6% 

5. Crianças com problemas de saúde devem sair da instituição para uma 
família adotiva. (item 16) 

2.3% 97.6% 

6. É preferível que a criança se mantenha focada no projeto de adoção do 
que estar emocionalmente ligada à família biológica. (item 17) 

14.0% 86.0% 

7. A vida de uma criança que está à espera para ser adotada não é um 
impasse. (item 22) 

19.8% 79.1% 

8. É possível encontrar famílias para crianças de raça/etnia diferente. 
(item 23) 

7.0% 93.0% 

9. A adoção de crianças com  problemas  é um fracasso. (item 25) 18.6% 81.4% 
10. Não é na instituição que um adolescente consegue encontrar 36.0% 64.0% 



60 
 

condições para se tornar num Homem/Mulher. (item 27) 
11. Deve falar-se com a criança sobre a adoção enquanto esta se encontra 
à espera. (item 30) 

34.9% 65.1% 

12. As crianças que são adotadas em idades mais velhas vão conseguir 
adaptar-se à nova família. (item 31) 
13. As famílias adotivas aceitam ficar com uma criança com necessidades 
de aprendizagem. (item 32) 
14. Ainda que uma criança mais velha goste da instituição, vai querer ser 
adotada. (item 36) 
15. A adoção de crianças mais velhas não é um fracasso. (item 39) 
16. Deve investir-se numa criança que está à espera para ser adotada. 
(item 40) 
17. Crianças com dez ou mais anos de idade são capazes de estabelecer 
laços com outra família. (item 41) 
18. As famílias adotivas estão interessadas em ficar com uma criança com 
atrasos de desenvolvimento. (item 42) 
19. As famílias adotivas aceitam receber uma criança com problemas de 
comportamento. (item 53) 
20. As famílias adotivas aceitam ficar com uma criança com atrasos de 
desenvolvimento. (item 56) 
21. Ainda que a criança esteja muito ligada a alguém da instituição, 
precisa de ir para a adoção. (item 59) 
22. Faz sentido propor uma criança para a adoção, ainda que não existam 
pais para ela. (item 60) 

5.8% 
 

18.6%   
 

16.3% 
 

19.8%  
 

5.9%   
 

4.7% 
 

29.1% 
 

30.2% 
 

23.2% 
 

2.3% 
 

38.4% 
 

 

94.2% 
 

81.4% 
 

83.7% 
 

80.2% 
 

94.2% 
 

95.3% 
 

70.9% 
 

69.8% 
 

76.7% 
 

97.7% 
 

61.6% 
 
 
 
 

   
   
Apresentação dos itens situados no pólo “polémico” 

Itens Pólo de 
acordo 

Pólo de 
desacordo 

1. Nunca é preferível manter a criança na instituição, mesmo que isto lhe 
permita ter contacto com a família biológica. (item 12) 

45.3% 54.6% 

2. Ainda que os pais biológicos mantenham uma relação carinhosa com a 
criança deve propor-se a medida de adoção. (item 45) 

41.9% 58.1% 

3. A instituição não tem tudo para que uma criança se desenvolva de modo 
saudável e feliz. (item 46) 
 

45.3% 54.7% 
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Anexo 6. Medidas descritivas das Escalas Primárias em Eneatipos  

Medidas descritivas das Escalas Primárias em Eneatipos 
Escala Primária 

 
Min Max M DP 

Abertura à experiência 1.00 9.00 5.74 1.86 
Autoestima 1.00 9.00 5.63 2.08 
Assertividade 1.00 9.00 5.26 2.01 
Capacidade para resolver 
problemas 

1.00 9.00 5.88 1.85 

Equilíbrio Emocional 1.00 9.00 5.78 1.82 
Empatia 1.00 9.00 6.21 1.86 
Altruísmo 3.00 9.00   5.88 1.58 
Independência 1.00 9.00 5.22 1.85 
Flexibilidade 1.00 9.00 5.81 2.02 
Sociabilidade 1.00 9.00 5.21 2.04 
Reflexibilidade 1.00 9.00 5.68 1.87 
Tolerância à Frustração 1.00 9.00 5.87 1.97 
Capacidade para 
estabelecer vínculos 

1.00 9.00 5.61 1.75 

Capacidade de resolução 
de luto 

1.00 9.00 5.04 1.71 
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Anexo 7. Medidas descritivas dos Fatores de Segunda Ordem e Fator Adicional em 

Eneatipos 

Medidas descritivas dos Fatores de Segunda Ordem e Fator Adicional em Eneatipos 
 Min Max M DP 

Cuidado Responsável 1.00 9.00 5.90 1.69 
Cuidado Afetivo 1.00 9.00 5.70 1.89 
Sensibilidade para os 
outros 

1.00 9.00 6.23 1.84 

Agressividade 1.00 9.00 4.00 1.83 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


