
ANEXOS 

 

Planta do Centro de Acolhimento Mãe d’Água 

Guião da entrevista 

Recolha de dados: o procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



GUIÃO DE ENTREVISTA 

 

“ Esta entrevista insere-se num trabalho de investigação que visa compreender a 

forma como o(a) senhor(a) representa as crianças e jovens com quem trabalha, bem 

como o papel da instituição e o seu próprio papel, enquanto profissional, na protecção 

e reparação destas crianças e jovens. O objectivo é tentar perceber a influência das 

representações dos adultos nas práticas de cuidados às crianças a seu cargo. As 

respostas são anónimas, pelo que se lhe pede que responda, por favor, o mais 

espontânea e fielmente possível”. 

 

I. Representação do papel institucional  

 

1. As crianças dão sinais de que a institucionaliza ção lhes provoca infelicidade ?   

- Quais os sinais mais frequentes? 

• Furto / roubo? 

•  Medo?  

• Agressividade? 

•  Desinteresse pelo estudo e aprendizagem? 

•  Apatia? 

•  Tristeza? 

•  Isolamento? 

•  Submissão aos mais fortes? 

•  Perturbações alimentares e/ou do sono? 

•  Enurese/encoprese? 

•  Problemas físicos recorrentes (perturbações gastrointestinais, 

problemas respiratórios, quadros clínicos mal esclarecidos com 

repercussões no crescimento e desenvolvimento, …)? 



•  Atraso na linguagem? 

- Como é que o pessoal age quando a criança dá sinais de estar infeliz ou 

desconfortável? 

- O que falta fazer para que a criança se sinta segura na instituição? 

 

2. Estas crianças vão conseguir tornar-se adultos s ocialmente integrados, 

responsáveis e psiquicamente organizados?  

- Quais as condições mais relevantes a criar nas instituições a fim de lhes 

ser possível transformar estas crianças em adultos socialmente integrados? 

- Quais os principais obstáculos que as instituições enfrentam para criar 

contextos de ressocialização verdadeiramente reparadores?  

- Como poderiam ser contornados? 

 

 3. Quais as principais necessidades que a institui ção deve cuidar de reparar a 

fim de que as crianças que acolhe possam ocupar um lugar digno na sociedade 

em que vivemos? 

- Relação individualizada: estimular a expressão de desejos, necessidades 

e sentimentos presentes e passados; mostrar que existem adultos genuinamente 

empenhados no seu bem-estar e progresso;  

- Conversar sobre a necessidade e o porquê das regras de convivência em 

grupo na instituição, na escola, … 

- Desafiar a inteligência das crianças, fazendo-as participar activamente na 

construção das regras colectivas a consagrar na instituição; 

 - Estar atento a todos os momentos da vida da criança e não deixar passar 

em branco os conflitos que esta possa ter provocado ou sofrido; 

- Devolver à criança numerosos sinais que a confirmam como uma pessoa 

valiosa para os adultos que trabalham na instituição:  

• Ambiente físico muito cuidado, com o envolvimento sistemático 



das crianças no seu arranjo, conservação e embelezamento;  

• Assegurar que as refeições ocorrem num ambiente calmo, em que 

crianças e adultos podem conviver harmoniosamente; 

•  Cuidados com a sua apresentação pessoal, desde o vestuário, a 

higiene diária, os acessórios; 

•  Cuidado com o material escolar, a vigilância da sua manutenção, 

assim como assegurar que a criança leva para a escola o material 

adequado;  

• Assegurar que se levanta a horas e cumpre horários;  

• Assegurar que existe um adulto que diariamente acompanha a 

criança à escola; 

• Assegurar que existe um adulto que diariamente conversa com ela 

sobre o que aconteceu na escola, observa os seus cadernos 

escolares e organiza o seu estudo das matérias; 

  - Assegurar que cada criança tenha um espaço que seja “seu”: 

• Cada criança tem espaço próprio para o seu copo de lavar os 

dentes; 

• Brinquedos próprios; 

• Roupas e armários próprios; 

• Utilização dos espaços comuns; 

• Escolha da roupa diária; 

• Responsabilidade na arrumação das suas coisas; 

• Poder colocar fotografias suas e de figuras significativas no seu 

espaço; 

 

 

 



4. O trabalho com estas crianças é sentido como mai s desgastante do que a 

maioria das profissões? Porquê? Que formação/acompa nhamento específico é 

proporcionado aos profissionais que lidam com estas  crianças e jovens? 

- Qual a formação (profissional e pessoal) considerada relevante para 

trabalhar com as necessidades destas crianças? 

- Como se efectiva?  

- Quem é responsável por esta questão?  

- Como são diagnosticadas as necessidades?  

- O que deveria ser feito, e (ainda) não o é?  

 

II. Intervenção Pedagógica / Terapêutica  

 

5. Que trabalho educativo (não) é desenvolvido com as crianças? Que trabalho 

terapêutico? Como combinar estas vertentes? 

 - Existe projecto educativo? 

                      - Quem é responsável pela sua elaboração? 

                      - Qual a participação das crianças na elaboração desse projecto? 

                      - Quais as áreas mais valorizadas? 

      - Como é feita a avaliação desse projecto? 

  

6. Que intervenção (não) é feita com a família? Com o conciliar o aprendido nas 

instituições de socialização secundária com o apree ndido e valorizado na 

família? 

 - Quando existem visitas e/ ou idas a casa, há a preocupação de observar 

se ocorrem episódios em que são os próprios pais a reforçar e incentivar os filhos à 

prática de comportamentos de confronto, de desrespeito pelas instituições e pelas 

pessoas, e de desvalorização das aquisições possibilitadoras da inclusão? 



 - Que perspectivas de intervenção são concebidas com vista ao tratamento 

das contradições entre a socialização familiar e institucional? 

- Os pais participam nas rotinas da instituição?  

- Os pais estão presentes nos momentos importantes das crianças – 

aniversário, reuniões de escola, discussões em equipa?  

- Os pais podem visitar os filhos a qualquer hora, ou existem horários 

rigidamente estipulados?  

- E esses horários coincidem com actividades/rotinas estruturantes (hora do 

deitar, da refeição, de actividades escolares ou de desenvolvimento, …)?  

- Os pais podem apropriar-se dos espaços dos seus filhos ou existem 

espaços próprios para as visitas?  

- Quem está presente durante a visita?  

- Os pais são orientados em termos de interacção com os filhos?   

- Como e quem desenvolve esse trabalho? 

- O(s) espaço(s) onde decorrem as visitas permitem privacidade? 

 

7. Além da escola, que outros contextos são proporc ionados?                                                    

- Qual o grau de autonomia que a criança tem para sugerir/decidir as 

relações com o exterior? 

• A rua; 

• Exercício físico; 

• Trabalho; 

• Família; 

• Amigos; 

• Acompanhamento terapêutico; 

• Relações afectivas; 



 

               - Como são programadas essas actividades? 

               - Quem controla / acompanha? 

- Qual a frequência?  

- Como são descritas/vividas essas experiências?  

- Vale a pena apostar nessas actividades? Porquê? 

- Que actividades/contextos deveriam ser explorados? 

- Normas de utilização do telefone – pede autorização? Pode ficar sozinha? 

… 

- Normas sobre as visitas – quem pode visitar e por quem pode ser visitada, 

horários, … 

- Em que condições pode sair da instituição – acompanhada da família, 

pessoal da instituição, pessoas amigas, … 

- Para que locais pode sair? 

 

8. Quando surgem problemas de comportamento na esco la, como são 

habitualmente resolvidos? 

- Que estratégias de resolução?  

• Acompanhamento personalizado; 

• Articulação com a escola; 

• Definição de planos de intervenção; 

• Sistema de reforços (positivos e negativos); 

• Forma como a comunidade educativa lida com esses problemas;   

 - Quem define essas estratégias?  

- Como são postas em prática?  



- Quais os resultados? 

 

 9. Quando surgem dificuldades de aprendizagem, com o são encaradas?    

- Quem é responsável pela implementação de estratégias de resolução?  

- Quem define essas estratégias? 

- Como são postas em prática?  

- Quais os resultados? 

- Como se valiam esses resultados? 

 

10. Como se projectam no futuro estas crianças e jo vens? 

- Que planos fazem?  

- Que percurso escolar e profissional delineiam?  

- Que objectivos traçam?  

- Como se empenham na concretização desses objectivos? 

- Quem os apoia e incentiva?  

- De que forma? 

 

III. Comunicação  

 

11. Qual a qualidade das interacções entre os adult os? 

                - O que é que não deve acontecer na relação entre adultos, a fim de que 

estes possam ser um modelo de referência para as crianças? 

                - Quais os princípios de relacionamento interpessoal em que os adultos 

devem investir de modo a fornecer um modelo relacional construtivo, estruturante e 



securizante? 

• Não competirem uns com os outros; 

• Não procurarem valorizar-se à custa da desvalorização dos outros; 

• Ter uma visão positiva sobre o erro e não catalogar os outros em 

função dos erros que possam cometer; 

• Ter uma visão positiva sobre os outros, investindo nas suas 

potencialidades e capacidades de evolução; 

• Discutir os conflitos e divergências em reunião de equipa, sempre na 

perspectiva de que o conflito e o erro podem ser oportunidades de 

aprendizagem e de aperfeiçoamento; 

• Divisão do trabalho suficientemente organizada, para cada qual saber o 

que esperam de si, mas pouco hierarquizada, possibilitando a 

implicação de todos em todas as coisas, de acordo com as suas 

competências profissionais e pessoais; 

• Congruência – ser verdadeiro consigo próprio e com o outro; 

• Consciência assumida de que as relações interpessoais são 

inevitavelmente atravessadas pelo conflito; 

• Assumir a necessidade de trabalhar o conflito nas relações 

interpessoais entre adultos: Como? Que procedimentos são 

habitualmente utilizados?  

• Modo de falar, de cumprimentar, … 

 

12. Qual a qualidade das interacções entre adultos e crianças? 

        - Quem está em relação directa com as crianças no quotidiano? 

              - Quais as tarefas que são realizadas nessa interacção? 

              - Quem está com as crianças quando estas estão a estudar? 

              - Quem está com as crianças quando estas tomam as refeições? 



              - Quem está com as crianças quando estas vão para a escola? 

              - Quem acompanha as crianças nas tarefas de arranjo dos vários espaços? 

Quarto? Sala de jantar? Outros? 

              - Quem fica com as crianças de noite? Como é preparado o deitar? 

              - Quem brinca com as crianças? Como são desenvolvidas essas brincadeiras  

              - Cumprimentar, modo de falar com as crianças,… 

              - Como se mostra que se gosta de estar com a criança? : 

• Mostrar-se afável, disponível e bem disposto; 

• Conversar naturalmente com a criança, sem demonstrar sinais de 

impaciência; 

• Participar activamente nas actividades propostas, incentivando a 

criança a empenhar-se e a entusiasmar-se; 

• Cantar, brincar, rir, … 

• Cuidado com o arranjo pessoal durante o trabalho; 

• Utilização de uma linguagem positiva relativamente ao trabalho e às 

crianças. 

 

13. Qual a qualidade das interacções entre as própr ias crianças? 

          - Os conflitos são frequentes? Quais as causas mais comuns? Como são 

resolvidos? 

          - As crianças dão sinais de (des)agrado na interacção com os pares? Quais os 

sinais habituais? 

• Agressividade (bater, morder, destruir,…); 

• Competição ; 

• Choro; 

• Amuo; 



• Isolamento; 

• Submissão; 

• Apatia 

 

IV. Participação e autonomia  

 

 14. Como é que a instituição pode promover na cria nça a autonomia? Que 

participação têm as crianças na definição de regras  e rotinas da casa?  

                - Informá-las dos seus direitos e deveres; 

                - Informá-las do motivo da institucionalização; 

                - Assegurar que um adulto está presente e a incentiva, ajuda  e orienta; 

                - Assegurar que a criança pode sentir a “casa” como sua: 

• Poder movimentar-se em todos os espaços (cozinha, lavandaria, 

…), apreendendo a sua função e, na medida das suas 

possibilidades e capacidades, ajudar nas tarefas aí 

desenvolvidas; 

• Ter o seu próprio espaço e poder decorá-lo a seu gosto; 

• Poder convidar amigos da escola para brincarem algum tempo 

em conjunto; 

• Poder exprimir os seus gostos (alimentares, de vestuário, …) e 

vê-los, quando possível e adequado, satisfeitos;  

                      - Colocar à disposição da criança actividades diversificadas e orientadas, 

deixando-a explorar os materiais e as possíveis utilizações: 

• Como é estruturado o dia das crianças? 

• Quais as actividades desenvolvidas? 

• Quem está com as crianças no desenvolvimento dessas 



actividades? 

• Quem programa/planeia as actividades? 

• Qual a participação das crianças na definição das actividades? 

                - Permitir à criança que recrie e mime situações do dia a dia, e estar 

atento às suas expressões de desconforto, medo ou dúvida; 

                - Deixá-la fazer as coisas que consegue sozinha, mesmo que demore 

mais tempo; 

                       -Incentivá-la a fazer os trabalhos escolares, observar atentamente as 

suas dificuldades neste desempenho, identificá-las e conceber meios de 

acompanhamento e superação das dificuldades ligadas à relação com a escola e a 

aprendizagem;  

                       - Encorajá-la a cumprir as regras, incluindo-a na sua própria definição, 

reforçando-a sempre que as cumpre, e chamando-a a atenção sempre que se 

“desvia”; 

                 - Promover reuniões de grupo com vista a reflectir e desenvolver a 

argumentação sobre as regras que é desejável implementar no quotidiano; 

                - Promover sessões de grupo para debater situações de não 

cumprimento de regras e incentivar a participação activa das crianças nas medidas 

disciplinares a tomar em cada situação; 

                - Participação na elaboração do projecto educativo; 

                - Participação na elaboração do Regulamento interno; 

 

 15. Quais os papéis que habitualmente as crianças e jovens experienciam?  

                      - Contextos de socialização diversificados; 

                      - Saídas da instituição; 

                      - Actividades no exterior; 

                      - Contacto com outras crianças e realidades; 



                      - Jogos e brincadeiras preferidos; 

                      - Posicionamento face ao futuro. 



 

 16. As crianças e jovens participam habitualmente da tomada de decisões da 

vida da organização? 

                     - De que forma é incentivada a participação das crianças na instituição? 

• As suas sugestões são ouvidas e tidas em consideração; 

• Participam nas actividades da vida diária (limpeza, compras, 

tratamento de roupas, ementas, etc);  

• Imposição da sua vontade, pela argumentação/agressividade; 

• Responsabilizar-se pelas crianças mais novas; 

• Decorar o espaço de acordo com a sua vontade; 

• Participar em reuniões de equipa; 

• Organizar programas de actividades; 

• Reforço positivo pelas suas realizações; 

- Quais os aspectos onde a sua participação é mais significativa? 

• Tomar conta dos mais novos; 

• Ajudar nas actividades da casa; 

• Ir às compras; 

• Ajudar na elaboração da lista de compras; 

• Ajudar na elaboração da ementa; 

• Escolher/sugerir programas de actividades; 

• Escolher/sugerir aspectos relacionados com a decoração do 

seu espaço e da casa; 

• Escolher a roupa; 

 



17. Quais as oportunidades de experimentação de pap eis? 

- Como ocupam os jovens o seu tempo na instituição?  

- Quem os acompanha?  

- Quem decide como ocupar o tempo?  

- Que outros contextos são proporcionados no sentido de experienciar novos 

papeis? 

- Quando surgem conflitos, quem e como são resolvidos? 

 

18. Como são definidos os projectos de vida para os  jovens? 

 - Quem participa nessa definição? 

• O próprio jovem; 

• Tribunal; 

• Organismos de protecção à infância; 

• Equipa técnica; 

• Direcção; 

• Família; 

• Comunidade lúdico-educativa; 

• Comunidade institucional; 

     - De que forma? 

     - Como se materializam esses projectos? 

 

 

 

 



 

V. Poder e disciplina  

 

19. Como se faz a (re)aprendizagem dos limites? 

                - Como se (re)criam ambientes de socialização primária? 

• N.º de crianças/n.º de funcionários; 

• Relação individualizada; 

• Regras de funcionamento claras e consistentes; 

• Figuras de autoridade presentes e significativas; 

• Não existir contradição entre os diferentes actores 

                - Quem são as figuras que a criança reconhece como autoridade? 

• Como está hierarquizada a instituição; 

• Quem chama a atenção das crianças e actua em casos de 

desobediência; 

• Que “castigos “ são habitualmente utilizados; 

• Como reage a criança a esses castigos; 

                - Como é organizada / pensada a ocupação diária das crianças? 

• Diversificação e qualidade das experiências proporcionadas; 

• Como se enfrentam os problemas inerentes à escolarização das 

crianças?  

• Actividades de lazer: quais? 

• Relações sociais: crianças fechadas no círculo dos iguais? 

Oportunidades de tomar parte em universos sociais diversificados 

através do acesso a relacionamentos com crianças e adultos de 

outros meios sociais? 



20. As crianças institucionalizadas apresentam défi ces no plano da 

compreensão dos valores morais? 

 

                - Como lidam estas crianças com a imposição de limites? 

• Agressividade; 

• Desobediência; 

• Revolta; 

• Chantagem/manipulação; 

• Aceitação e interiorização; 

• Tentativa de alterar as regras. 

                - Quais os aspectos reveladores de que estamos em presença de crianças 

que não puderam aprender a amar valores morais tidos como essenciais para a vida 

em sociedade? 

• Mentir com frequência; 

• Furtar os companheiros mais novos; 

• Furtar em lojas; 

• Aceitar ofertas de objectos roubados; 

• Destruir objectos do próprio e dos outros; 

• Não cumprir horários; 

• Não assumir compromissos; 

• Desistir rapidamente de uma tarefa cuja concretização é demorada;  

• Insulto fácil, à menor contrariedade; 

• Agressão pronta face à menor oposição; 

• Desobediência sistemática;  



• Rejeição das hierarquias; 

• Incapacidade de relacionar trabalho e sucesso (esforço e realização 

de objectivos); 

• Dificuldade de apreender a relação entre o eu interno e a realidade 

externa; 

• Incapacidade de reflectir sobre o seu próprio comportamento (auto – 

reflexividade); 

• Reinterpretação simbólica deficitária – dificuldade em apreender e 

aprender os modelos instituídos; 

• Dificuldade em experienciar sentimentos positivos em relações / 

actividades que apelam às regras, à persistência, à 

responsabilização; 

• Não reconhecimento das figuras de autoridade; 

• Baixa resistência à frustração, com passagem ao acto; 

• Consciência moral deficitária ou ausente. 

              - Como lida a instituição com esses défices? 

• Medidas tomadas; 

• Actividades estruturadas especificamente em função desta 

problemática; 

• Como e quem as desenvolve; 

• Participação da equipa e das crianças / jovens na implementação 

dessas medidas; 

 

21. Quando o jovem cria problemas graves, como se l ida com estas situações? 

                - Como se castiga e recompensa? 

                - Existe um sistema de recompensas e castigos definido nalgum documento 

escrito? 



               - Que meios são utilizados para transmitir à criança a noção de 

responsabilidade? 

- Quem decide? 

- Como se processa essa estratégia? 

- Quais os resultados esperados?  

- Quais os resultados obtidos? 

- Que estratégias / mudanças deveriam ser implementadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Muito obrigada pela colaboração. 

 

 



Recolha de dados: o procedimento 

Tratando-se de um estudo de caso, centrado nas representações individuais 

dos actores que directamente contracenam com as crianças no seu dia a dia, a 

análise qualitativa impõe-se. Optou-se por privilegiar a utilização da entrevista, o 

mesmo formato a todos os profissionais do Centro em estudo, e analisar 

criticamente as suas respostas, à luz do que foi teoricamente definido como suporte 

da construção de uma identidade saudável. A partir da visão de dentro, pretende-se 

reflectir sobre as condições que o CAT em análise (não) reúne no sentido de 

responder eficazmente às reais necessidades das crianças que acolhe.  

 

O formato da entrevista: 

A entrevista, individual, seguiu um formato semi-estruturado. O guião foi 

estruturado em torno de cinco eixos considerados fundamentais na vida da 

organização, em função do supremo objectivo de proporcionar a estas crianças 

condições para crescer de forma saudável: 

- representação do papel institucional; 

- intervenção pedagógica / terapêutica; 

- comunicação; 

- participação e autonomia; 

- poder e disciplina. 

Cada um destes eixos se desdobrou em várias perguntas, num total de 21 

(vinte e uma), pré identificando-se, para cada uma delas, alguns indicadores, com o 

intuito de permitir (re)direccionar a conversa  em caso de dispersão (guião da 

entrevista em anexo). 

 Todas as entrevistas foram realizadas pela mesma pessoa - a autora deste 

trabalho – no sentido de seguir, o mais possível, um estilo de abordagem comum a 

todos os entrevistados. Claro que a conversa exige sempre reformulações, pelas 

modulações que os intervenientes lhe imprimem, pelo que esta estratégia 

representou, simultaneamente, um importante factor de aprendizagem na técnica de 

entrevista. O que se diz é silenciosamente condicionado pela atenção de quem 



escuta; de algum modo, o interlocutor apercebe-se da qualidade da expectativa que 

lhe é dirigida. Porque ouvir não é uma atitude de mera suspensão do discurso, de 

contenção das palavras face a um outro que, a sós na nossa presença, se revela ou 

se expõe. Ouvir não é deixar de falar para escutar os nossos próprios pensamentos. 

É, antes de tudo, renunciar a atrair a atenção sobre nós, numa expressão de 

disponibilidade face ao outro, de acolhimento e interesse genuíno pela sua 

mensagem, que se formula e reformula na nossa presença, que se modela na 

nossa escuta.  

De facto, a entrevista semi-estruturada demonstrou ser um instrumento 

relacional dinâmico de recolha de informação. Com um elevado potencial de 

adaptação ao objecto de pesquisa, bem como aos seus sujeitos, caracteriza-se por 

uma grande maleabilidade. Formula-se e reformula-se, evoluindo à medida do 

entendimento do inquiridor, que vê as suas perguntas modificadas pelas respostas 

dos entrevistados (Fink, 2003).  

 Assim, embora as questões tenham sido colocadas de forma igual para 

todos os entrevistados, não se pode afirmar que a entrevista foi igual para todos, já 

que o próprio entrevistador, sendo influenciado pela progressão e estilo da 

interacção, formula e direcciona as questões de forma diferente. Reforça-se, deste 

modo, a utilidade de um guião que, sem deixar de dar liberdade de resposta, 

permita ao entrevistador não se desviar dos objectivos traçados. 

Este guião foi usado como um organizador flexível, que privilegiou sempre o 

entrevistado, de acordo com a sua área de especialidade, conhecimento e 

experiência. Apesar do formato ser o mesmo para todos os entrevistados, constituiu 

preocupação do entrevistador adequar a abordagem em função das circunstâncias 

e das pessoas concretas (Sudman & Bradburn, 1982). Assim, por exemplo, os 

técnicos apresentaram uma fluidez discursiva e uma capacidade de análise crítica e 

desenvolvimento das questões que se traduziu numa maior duração do tempo da 

entrevista. Quando se percebia que determinada pessoa não conseguia 

desenvolver um dado tema, ou por desconhecimento ou por dificuldade de 

expressão, reformulava-se a pergunta. A conversação foi sempre orientada no 

sentido de desenvolver e aprofundar a opinião pessoal e específica do entrevistado 

no contexto concreto do CAT onde trabalha, respeitando e sugerindo activamente 

que, tanto quanto possível, fosse espontâneo e genuíno nas suas respostas, 

reforçando-se o carácter anónimo da informação assim recolhida.  



Houve sempre o cuidado deliberado de não imprimir à conversação o 

formato de um diálogo, que suporia um equilíbrio nas intervenções, conferindo-se 

absoluta prioridade à escuta do entrevistado, focalizando-se a atenção no seu 

discurso e criando condições para a exploração do mesmo. 

Na maior parte das entrevistas, as questões foram-se sucedendo de acordo 

com a sequência definida; contudo, em conformidade com a dinâmica da 

comunicação, esta foi alterada sempre que tal se justificou. Em alguns casos, a 

partir das questões iniciais, as respostas dos inquiridos desdobraram-se, 

enunciando um conjunto diverso de aspectos que dispensou a formulação de 

algumas das questões restantes. Teve-se o cuidado, depois, na transcrição, de 

tentar “encaixar” a informação nas respectivas questões, para facilitar o tratamento 

da informação. 

 

O procedimento 

O CAT a estudar era do conhecimento prévio da autora do trabalho. Na 

experiência profissional do dia a dia, contacta com vários CAT do país, conhecendo 

minimamente as suas dinâmicas e filosofia de intervenção. O CAT Mãe d’Água 

diferencia-se, positivamente, da maior parte dos outros, pelo clima de familiaridade 

e proximidade que envolve as crianças. Os técnicos, e em particular a sua directora, 

investem activamente na construção de um ambiente afável, informal, embora 

estruturado, para que as crianças se sintam “em casa”. A qualquer hora do dia, o 

visitante depara-se com crianças que entram e saem, que brincam e correm, com 

adultos que naturalmente as apoiam, dando de imediato uma sensação de “família”. 

A própria estrutura (circular) beneficia a interacção entre todos, com os espaços, 

embora diferenciados, a serem apropriados por todas as pessoas da casa, incluindo 

as crianças. 

Por outro lado, acolhendo essencialmente crianças pequenas, muitas das 

problemáticas que se observam noutras respostas de acolhimento infantil, não têm 

aqui a exuberância das manifestações aí observadas.  

Como o objectivo era perceber os constrangimentos da instituição ao 

desenvolvimento de uma identidade saudável, e esta se desenha desde as relações 

precoces, privilegiou-se uma resposta direccionada para crianças pequenas. 



Após a selecção do CAT a estudar, procedeu-se ao contacto com a direcção, 

para indagar da disponibilidade para participar neste estudo, e esclarecer os 

objectivos e metodologia a utilizar.  

Na reunião de equipa mensal, a directora explicou a todo o pessoal o que se 

pretendia com este estudo, bem como da disponibilidade para participarem. Todos 

aderiram sem reservas, pelo que todo o pessoal, caracterizado no quadro seguinte, 

foi alvo de entrevista.   

 

 

 
Função 

desempenhada 

Habilitações 

académicas 

Tempo de 

serviço na 

instituição 

Entrevista 1 Educadora 

Licenciatura em 

Ed. Infância e 

formação em 

Ensino Especial 

5 Anos 

Entrevista 2 Auxiliar de educação 9º Ano 1 Anos 

Entrevista 3 
Auxiliar de serviços 

gerais 
6º Ano 4 Anos 

Entrevista 4 Auxiliar de cozinha 6º Ano 5 Anos 

Entrevista 5 Auxiliar de educação 9º Ano 7 Anos 

Entrevista 6 Auxiliar de educação 12º Ano 2 Anos 

Entrevista 7 Auxiliar de cozinha 6º Ano 8 Anos 

Entrevista 8 Cozinheira 4º Ano 8 Anos 

Entrevista 9 Auxiliar de educação 9º Ano 7 Anos 

Entrevista 10 Motorista 4º Ano 3 Anos 

Entrevista 11 
Lavadeira/ 

Engomadeira 
4º Ano 5 Anos 

Entrevista 12 Auxiliar de cozinha 4º Ano 8 Anos 

Entrevista 13 Directora 

Licenciatura em 

Serviço Social e 

pós graduação em 

Reabilitação Social 

8 Anos 

Entrevista 14 Auxiliar de serviços 9º Ano 2 Anos 



gerais 

Entrevista 15 Auxiliar de educação 9º Ano 1 Anos 

Entrevista 16 Auxiliar de educação 9º Ano 7 Anos 

Entrevista 17 Auxiliar de educação 9º Ano 8 Anos 

Entrevista 18 Auxiliar de educação 11º Ano 7 Anos 

Entrevista 19 Psicóloga 
Licenciatura em 

Psicologia 
8 Anos 

Entrevista 20 Cozinheira 11º Ano 8 Anos 

 
 
 

O entrevistador deslocou-se várias vezes ao local de trabalho dos 

entrevistados, e as entrevistas decorreram sempre no horário laboral de cada um. 

Como grande parte destes funcionários trabalha por turnos, o entrevistador foi-se 

adaptando, apesar de alguns funcionários, sobretudo os que trabalham de noite, se 

terem disponibilizado para serem entrevistados no seu dia de folga. 

Todas as entrevistas (N= 20) foram gravadas e posteriormente transcritas. A 

totalidade das entrevistas perfaz cerca de 35 H de gravação, o que, grosso modo, 

traduz a duração média de uma hora e meia por entrevista. 

A tarefa de transcrição dos registos gravados – aparentemente estéril, pouco 

desafiante do ponto de vista da investigação e desgastante do ponto de vista do 

tempo que exige (cada hora de gravação correspondeu, em média, a três horas de 

transcrição) – constituiu uma oportunidade privilegiada de análise minuciosa do 

conteúdo dos diálogos, da sua dinâmica e da formulação de perguntas e respostas, 

pelo que, na sua totalidade, foi feita pelo entrevistador. De algum modo, o momento 

da entrevista foi re-feito, actualizado num registo e num tempo diferentes, 

possibilitando um olhar mais centrado e atento sobre o dito, procurando relacionar o 

discurso com a prática observada e com o suporte teórico da pesquisa. 


