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Resumo 

 

 O presente relatório resulta de um estágio curricular desenvolvido na Associação “A 

Casa do Caminho”. Esta é uma Instituição Particular de Segurança Social que se constitui como 

um Centro de Acolhimento Temporário de Crianças em Risco. A nossa investigação teve como 

objeto as dinâmicas institucionais do acolhimento de crianças em risco. Orientamos a mesma 

de forma a perceber Qual o papel das instituições de acolhimento nos casos de crianças em 

risco?  

Definimos como objetivos recolher informações sobre as causas da institucionalização; 

perceber a relação que se mantém entre as crianças e as famílias; avaliar a relação entre a 

instituição e outras entidades envolvidas no percurso institucional; e conhecer as representações 

dos profissionais sobre a justiça e os casos de institucionalização de crianças.  

Teoricamente foi-nos possível mobilizar conhecimentos abordados em áreas da 

Sociologia da Família, bem como outros ligados à demografia da sociedade portuguesa, às 

questões da pobreza, desigualdade social, precariedade laboral e socioeconómica. 

Apresentamos igualmente conhecimentos sobre a área da Sociologia da Infância, da qual 

destacamos a sua importância para este trabalho. 

Conduzimos a nossa investigação através de metodologias qualitativas, tendo aplicado 

um conjunto de técnicas junto da população de forma a compreender melhor esta realidade. 

Concluímos que os percursos institucionais são caracterizados por uma multiplicidade 

de fatores socioculturais. Os fatores de risco não são isolados e as famílias das crianças 

apresentam disfuncionalidades em vários aspetos das suas vidas. A intervenção é algo 

complexo e os técnicos têm de ter em conta estas características. Contudo, foram igualmente 

levantados um conjunto de desafios que se colocam às instituições de acolhimento ao nível dos 

recursos e da articulação. Estes são fatores que preocupam os técnicos e que contribuem para a 

morosidade da definição dos projetos de vida.  

 

 

 

Palavras-chave: Sociologia da Infância; crianças em risco; famílias; instituição de 

acolhimento; dinâmicas institucionais. 
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Abstract 

 

This report results from a traineeship developed in association "Casa do Caminho". This 

is a Private Institution of Social Security, which constitutes a Temporary Shelter for Children 

at Risk. Our research had as object the institutional dynamics of fostering children at risk. We 

guided the same in order to understand what is the role of the fostering institutions in cases of 

children at risk? 

We defined as objectives to gather information on the causes of institutionalization; 

Understanding the relationship that remains among children and families; evaluate the 

relationship between the institution and other entities involved in the institutional route; and 

know the representations of professionals on justice and cases of institutionalization of children. 

Theoretically, we were able to mobilize knowledge acquired in areas approached in the 

Family Sociology, as well as others connected with the demographics of the Portuguese society, 

poverty issues, social inequality, labor and socio-economic precariousness. We also 

demonstrated knowledge in the area of Childhood Sociology, which importance to this work 

we highlight. 

We conducted our research using qualitative methodologies, and applied a set of 

techniques among the population in order to better understand this reality. 

We concluded that the institutional paths are characterized by a multiplicity of socio-

cultural factors. Risk factors are not isolated and the families of institutionalized children 

present dysfunctions in various aspects of their lives. The intervention is complex and 

technicians have to take these features into account. However, there have been a number of 

challenges faced by fostering institutions, regarding resources and articulation. These are 

factors that concern the technicians and contribute to the slowness of the definition of life 

projects. 

 

 

Keywords: Childhood Sociology; children at risk; families; fostering institution; institutional 

dynamics. 
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Résumé 

 

Ce rapport résulte d'un stage basé sur un programme d'études développés à l´association 

"Casa do Caminho". Cette association est une Institution Privée de Securité Sociale qui 

constitue un abri temporaire aux enfants en risque. Notre recherche avait pour objet les 

dynamiques institutionnelles de garde des enfants en risque. Nous avons guidé la même pour 

comprendre Quel est le rôle des institutions d'accueil dans les cas d'enfants en risque? 

Nous avons défini comme objectifs recueillir des informations sur les causes de 

l'institutionnalisation; Comprendre la relation qui reste parmi les enfants et leurs familles; 

évaluer la relation entre l'institution et d'autres entités impliquées dans la voie institutionnelle; 

et connaître les représentations des professionnels de la justice et les cas de institutionnalisation 

des enfants. 

Théoriquement, nous avons pu mobiliser nos connaissances couverts dans le domaine 

de la Sociologie de la Famille, ainsi que d'autres liés à la démographie de la société portugaise, 

sur les questions de la pauvreté, les inégalités sociales, du travail précaire  et  socio-économique. 

Nous avons présenté également des connaissances en matière de Sociologie Infantile, dont nous 

avons mis grande évidence et importance dans ce travail. 

Nous avons conduit notre investigation en utilisant des méthodologies qualitatives, et 

appliqué un ensemble de techniques parmi la population afin de mieux comprendre cette réalité. 

Nous concluons que les chemins institutionnels sont caractérisés par une multiplicité de 

facteurs socio-culturels. Les facteurs de risque ne sont pas isolés et les familles des enfants ont 

des dysfonctionnements dans divers aspects de leur vie. L'intervention est complexe et il faut 

faire attention à ces caractéristiques avant d’intervenir. Cependant, ils ont également dépassé 

un certain nombre de difficultés rencontrées par les institutions d'accueil au niveau des 

ressources et de l'articulation. Ce sont des facteurs qui concernent les professionnels de ces 

institutions et qui contribuent à la lenteur de la définition des projets de vie. 

 

 

 

Mots-clés: Sociologie de l'Enfance aux enfants en risque; familles; institution hôtel; 

dynamiques institutionnelles. 
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Introdução 

  

O lugar que as crianças ocupam hoje no contexto familiar é bem diferente e a partir do 

século XVII começa-se a verificar uma mudança de atitudes face às mesmas. Considera-se que 

as crianças ocupam uma posição de vulnerabilidade face a situações de risco, desde logo, pela 

sua dependência de terceiros e, portanto, a proteção desta passou a ser encarada de forma séria. 

Desde a década de 1960 os maus tratos a crianças passaram a ser interpretados como 

um problema social e a família passou a ser entendida num duplo sentido, por um lado, lugar 

de afeto e proteção, por outro lado, lugar de violência e abusos. 

Tendo em conta este quadro, o Estado passou a intervir na esfera privada e a legislação 

sofreu alterações passando a contemplar situações de abuso de crianças. 

Trata-se de uma realidade complexa e de difícil análise. É necessário ter em conta a 

multidimensionalidade do fenómeno, os vários tipos de maus tratos infligidos, os contextos 

sociais em que acontecem, as suas condicionantes e os seus intervenientes. A legislação prevê 

exatamente esta multiplicidade de fatores e a intervenção nestes casos é igualmente complexa, 

prevendo-se diferentes patamares de atuação. 

As áreas de atuação dos profissionais envolvidos nos processos de abuso a crianças são 

distintas. Existem entidades especializadas na proteção das crianças, as Comissões de Proteção 

de Crianças e Jovens, que intervêm numa primeira fase, e posteriormente integram e 

complementam o trabalho desenvolvido nas instituições de acolhimento e, em última instância, 

os tribunais. 

 Mas é nas instituições de acolhimento de crianças em situação de risco que se foca este 

trabalho. Independentemente da natureza destas instituições, as mesmas encaram diversas 

dificuldades: a rutura intrafamiliar e as suas consequências, mas também a gestão dos recursos, 

esta última relacionada com a cultura organizacional.  

 Desenvolvemos este relatório com base na investigação e estágio realizados numa 

Instituição Particular de Solidariedade Social – A Associação A Casa do Caminho. O estágio 

teve lugar de 19 de janeiro de 2015 e 23 de maio de 2015 e insere-se no segundo 2º ano de 

Mestrado em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O mesmo incidiu 

no desenvolvimento de atividades profissionais, no acompanhamento dos processos 

institucionais, nomeadamente no acompanhamento das atividades desenvolvidas com as 

crianças institucionalizadas; as formas de atuação das diferentes áreas profissionais e como 

estas se refletem no acolhimento de crianças em risco. Com vista a responder aos objetivos da 
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investigação, foram aplicadas técnicas de cariz qualitativo, designadamente a análise 

documental, a observação e entrevistas semidiretivas.  

 No que concerne à estrutura do presente relatório de estágio, este encontra-se dividido 

em três partes: enquadramento teórico; enquadramento do estágio; apresentação e reflexão da 

investigação desenvolvida.  

 No capítulo 1 expomos teoricamente as dimensões inerentes ao fenómeno de abuso a 

crianças, fazendo referência ao paradigma sociológico da infância. Fazem parte de um primeiro 

subponto deste capítulo, as representações sociais sobre a família e a visibilidade do fenómeno 

dos maus tratos, nomeadamente em Portugal. Num segundo ponto do capítulo 1 são tratados os 

contributos teóricos sobre a institucionalização de crianças e jovens, o papel das instituições de 

acolhimento, bem como de outras entidades intervenientes nos processos. Concluímos a revisão 

do estado da arte com a intervenção jurídica nos casos de abuso na infância. Procuramos 

desenvolver estas matérias de forma articulada.  

 O segundo capítulo está estruturado em três partes. Na primeira, apresentamos a 

instituição acolhedora do estágio curricular – Associação A Casa do Caminho – enquanto 

Centro de Acolhimento Temporário (CAT). Num segundo ponto do capítulo 2, descrevemos as 

tarefas realizadas durante o estágio e num terceiro refletimos sobre a importância que esta 

experiência profissional teve, não só para a realização da investigação, mas também para a 

nossa formação académica e pessoal.  

  Por fim, no terceiro capítulo começamos por apresentar o estudo desenvolvido e os seus 

objetivos. Posteriormente, apresentamos a metodologia utilizada e as técnicas aplicadas para a 

prossecução dos objetivos a que nos propomos. Já num terceiro ponto do capítulo 3, 

apresentamos os resultados relativos às famílias e crianças institucionalizadas, às situações de 

risco, às dinâmicas de trabalho da instituição e, por último, analisamos as respostas jurídicas, 

nomeadamente a relação entre a justiça e a instituição.  

 Terminamos o relatório de estágio com uma síntese conclusiva dos resultados do 

estágio. Em anexo, são apresentadas as grelhas de observação e de análise das entrevistas 

realizadas a famílias e técnicos da instituição, bem como os guiões das mesmas. 
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Capítulo I – Enquadramento Teórico: Do abuso à 

institucionalização de crianças em risco 

 

No presente capítulo analisamos teoricamente o abuso de crianças, a sua abordagem 

institucional e o papel da justiça nos processos de crianças em risco. Os conteúdos são 

apresentados de forma articulada e, posteriormente, relacionados com os resultados obtidos na 

investigação. 

 

1.1. Abordagem sociológica da infância 

A preocupação pela criança não é indissociável das alterações nos modelos de família, 

do contexto sociocultural, das relações humanas e da educação (Martins, 2006, p.94). 

Trabalhar num contexto cujo objeto se trata de crianças em risco implica, conceber a 

infância “como uma categoria social do tipo geracional por meio da qual se revelam as 

possibilidades e os constrangimentos da estrutura social” (Sarmento, 2005, p.363). Implica, de 

igual modo, explorar a área disciplinar da Sociologia, em particular da Sociologia da Infância. 

 O incentivo ao conhecimento sociológico da Sociologia da Infância assenta 

precisamente no paradoxo entre a atenção que damos atualmente à infância e às situações de 

risco a que algumas crianças são expostas, colocando-as numa posição desfavorável. São 

colocadas questões de foro ético sobre a condição da infância e segundo Beck e Beck-

Gernsheim (2002): “A criança está, por isso, no centro de debates fraturante em torno das 

formas e fronteiras da vida, da parentalidade biológica, jurídica e social, facto que sem dúvida 

atrai sobre ela cuidado e atenção. Acresce que em sociedades de risco, reflexivas, onde o 

«individualismo institucionalizado» é a regra e as relações entre sujeitos-adultos são 

estruturalmente frágeis e precárias, estes parecem depositar na «criança-nostalgia» a 

expectativa do vínculo estável e confiante do passado, o vínculo que dura para sempre” (cit. 

por Almeida, 2010, p.19). 

A sociologia da infância constitui a infância como objeto sociológico, e encara as 

crianças como indivíduos que são capazes de se desenvolver, independentemente das 

representações sociais e históricas construídas para as mesmas. Afasta-se das perspetivas 

biológicas que a referem como etapa intermédia de desenvolvimento analisando-a à luz das 

suas condições de existência, das “representações e imagens historicamente construídas” 

(Sarmento, 2005, p.363). Jens Qvortrup foi um dos autores pioneiros a desenvolver a teoria de 
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que a infância se constitui como um conjunto de atores com “ (…) posições específicas nos 

contextos de vida, na dependência dos adultos e desapossados face às outras gerações” (cit. por 

Almeida, 2010, p.35)  

Ao longo da sua vida os indivíduos atravessam processos de mudança contínua. 

Processam-se entradas e saídas de diferentes atores, interações entre crianças e adultos, 

conjugam-se fatores internos e externos. Interferem de igual forma fatores estruturais como 

alterações demográficas, mudanças das políticas sociais, a sustentabilidade do Estado-

Providência, as relações económicas, as políticas públicas, as práticas sociais e culturais, entre 

outros (Sarmento, 2005, p.364-366). Assim o conceito “geração”, onde se inclui a infância, 

surge como uma construção sociológica que engloba não só “relações estruturais e simbólicas 

dos atores sociais de uma classe etária definida”, mas de igual modo os “estatutos e papeis 

sociais (…) práticas sociais diferenciadas” devidamente contextualizadas num determinado 

espaço e tempo (ibidem, 2005, p.367). Também segundo A. Prout “a infância deve ser vista 

como nem natural nem cultural, mas como multiplicidade de naturezas-culturas, isto é, 

variedade de híbridos complexos, constituída por materiais heterogéneos e que emergem ao 

longo do tempo (…) ” (cit. por Almeida, 2009).  

Diferentes variáveis de análise, como o sexo, a etnia da criança, ou mesmo o seu grupo 

etário são importantes. Ao se aceitar a diversidade de trajetórias e condições sociais, rompe-se 

com uma visão tradicional, que representava a criança como um ser biológico ou psicológico. 

Desta forma, a unidade de análise passa não só por ser a personalidade individual da criança, 

mas também a importância do grupo onde esta se situa. Assim a infância é objeto da análise 

sociológica, sendo “ (…) capaz de trazer pistas explicativas para o fabrico da vida social, na 

dupla perspectiva da ordem e da mudança” (Almeida, 2010, p.33). Defende-se numa 

aproximação da teoria construtivista que as crianças são ativas na definição e construção dos 

seus contextos de vida, das relações que estabelecem com os seus pares e da sociedade que 

integram (ibidem, 2010, p.34). 

Nos anos 1980 e 1990, surge um novo paradigma sociológico da infância. O mesmo 

separa a infância da adultez, e resulta da apropriação das teses de Phillipe Ariès que reconhecem 

um lugar específico de socialização da criança - a escola (cit. por Almeida, 2009, p. 30). Com 

a modernização das nossas sociedades constata-se a decadência de certas funções 

desempenhadas pela criança na família, nomeadamente a função económica; função 

assistencial; função de linhagem; função estatutária; sendo lhe atribuída a função afetiva 

(Magalhães, 2010, p.12). A família passa a desempenhar “ (…) a função educativa e de 
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socialização nas diferentes fases de desenvolvimento da criança, promotora de autonomia e de 

integração social adequada” (Gomes, 2010, p.55).  

Historicamente, as questões da proteção à infância remontam primeiramente ao 

surgimento das misericórdias e só posteriormente surgiram outros estabelecimentos que se 

dedicavam à assistência e educação das crianças como por exemplo os orfanatos ou os colégios. 

Já no século XX surgem as primeiras instituições reformatórias. Destaca-se que as situações de 

desvio social eram mais escassas, e as crianças em tal situação não seriam distinguidas de 

adultos delinquentes. Os filhos das classes desfavorecidas seriam estes potenciais delinquentes, 

havendo necessidade de os “reeducar” (Martins, 2006, p.96-98). 

 

1.2. O abuso de crianças 

  

No seio das famílias, diferentes formas de abuso podem atingir diferentes gerações. O 

reconhecimento do fenómeno do abuso de crianças como objeto de investigação e intervenção 

foi tardio. Só a partir da década de 1960 é que tal começou a ser encarado como um problema 

social e acabou por ser designado como o que H. Kempe e seus colaboradores (1962) chamaram 

de Síndrome de Criança Batida (cit. por Dias, 2010, p.245). 

No que concerne à família moderna, não se poderá deixar de referir que existe um 

paradoxo. “Neste sentido, a família moderna ao constituir-se como uma unidade de apoio e 

afeto e, simultaneamente, como local «privilegiado» para a violência vive nos dias de hoje um 

paradoxo social” (ibidem, 2008, p.2). As representações sociais da família e dos papéis sociais 

que cada indivíduo desempenha no seu seio, tem levado à ocultação das situações de maus 

tratos que ocorrem na mesma. Surgem portanto, dificuldades no diagnóstico e deteção das 

situações de abuso, devido às representações que permanecem da interferência na vida familiar, 

e à falta de sinalização dos casos às entidades competentes. Também a nível da assistência 

médica, algumas situações nem sempre são de associação direta com o abuso (Magalhães, 2010, 

p.1).  

As mudanças ao nível dos laços familiares, nomeadamente novas formas de 

conjugalidade e parentalidade, têm levado a representações que colocam em causa a família 

enquanto instituição. Alguns teóricos consideram que “a complexidade da dinâmica familiar a 

torna vulnerável ao desenvolvimento de padrões de funcionamento menos saudáveis, de que a 

violência é um exemplo (…) ” (Costa, 2000, p.6).  
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 Estas mudanças têm introduzido novas repostas jurídicas, que serão desenvolvidas mais 

adiante (Dias, 2010, p.247). Importa antes de mais salientar um outro paradoxo. Há quem 

defenda que o Estado não tem o direito de intervir na vida privada dos cidadãos e portanto, que 

a família como instituição deve resistir às interferências do mesmo. Neste sentido, mantém-se 

a privacidade familiar, conceito assente no casamento patriarcal, em que o homem tem total 

poder sobre a mulher e os filhos (Pagelow, 1984, p.13). 

Como referido anteriormente, é necessário contextualizar os maus tratos às crianças, 

considerando as diferentes culturas, tempos históricos e sociedades. Enquanto que nas 

sociedades industriais as crianças eram representadas como adultos, aptas para o mundo laboral; 

na infância moderna distingue-se o bem-estar e desenvolvimento saudável, de situações de 

“criança em risco”, reconhecidas socialmente. O mau trato infantil ganhou visibilidade através 

de uma comunidade profissional, nomeadamente pediatras, que deslocaram a sua atenção para 

o fenómeno (Almeida, 1999, p.95-96).  

O conceito de abuso não se trata de um conceito neutro, não o sendo possível definir 

como algo abrangente. Este inclui diferentes contextos e processos. Para além disso, implica 

um juízo de valor. Tem “ (…) uma natureza eminentemente classificatória e não pode deixar 

de ser enquadrado pelas relações de poder e de domínio entre grupos que, no espaço social 

ocupam posições desiguais” (ibidem, 1999, p.95). 

O contexto sociocultural tem influência na vítima. Há vítimas de abuso que não se 

autorreconhecem como vítimas por questões culturais, ou porque foram socializadas em 

contextos de violência. Outros não assumem o papel de vítima, uma vez que para além de 

fatores culturais, experienciam sentimentos de medo e vergonha. Contudo, estas representações 

estão também presentes nos técnicos que intervêm nestas matérias e é neste sentido que o 

processo de diagnóstico se torna de grande importância, uma vez que pretende clarificar as 

situações (Magalhães, 2010, p.19-21). Assim:  

“ (…) deve ser dada uma atenção particular ao modo como cada grupo social abusa das 

suas crianças e se desloca entre serviços públicos e privados de proteção à infância, escapando, 

muitas vezes ao seu rastreio. (…) são distintas as formas e as práticas desses abusos nos diversos 

grupos sociais, o que nos obriga a ter em consideração, na análise do fenómeno, as relações 

intergeracionais, os modelos de socialização das crianças, as subculturas específicas de cada 

meio, bem como as normas culturais legitimadoras da violência contra as crianças e jovens” 

(ibidem, 2010, p.21). 

No que diz respeito à visibilidade do fenómeno é ainda de salientar a dimensão da 

desigualdade social, que se traduz nas diferentes formas de as classes sociais se moverem no 
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espaço e os maus tratos resultam “ (…) em parte, da atuação de processos estruturais de 

exclusão social sobre diversas camadas sociais (…) a atuação destes mecanismos de exclusão 

possui repercussões mais profundas, contribuindo para fenómenos de desagregação social, 

assim como facilita a reprodução do ciclo de pobreza” (Cansado, 2008 p.2).  

É importante operacionalizar o conceito de violência parental, que “ (…) compreende 

todo o acto dos pais, (ou outras pessoas que desempenham esse papel e funções), que lesem os 

seus direitos e necessidades relativamente ao seu desenvolvimento psicomotor, intelectual, 

moral, afetivo ou relacional” (Costa, 2000, p.19). 

Para além do abuso físico, definem-se situações de abuso emocional e formas de 

privação de cuidados isto é, situações de negligência. Assim, é neste contexto que se produz 

legislação com vista à proteção das crianças e que “o abuso de criança foi definitivamente 

reconhecido como um problema crítico pelos médicos e agentes de serviço social e da justiça, 

entre outros profissionais” (Dias, 2010, p.253). 

Em Portugal o tema dos maus tratos às crianças remonta à década de 1980. Contou com 

a colaboração entre a comunidade médica, técnicos de apoio à infância, técnicos de serviço 

social, sociólogos, juristas que apontam para a importância do estudo e denúncia destas 

situações. A primeira abordagem sociológica foi concretizada por Fausto Amaro em 1986, que 

tentou quantificar e caracterizar as diferentes situações de maus tratos. Outros estudos surgem 

pela mesma altura e começam a surgir, igualmente, serviços de apoio e de proteção à infância, 

nomeadamente comissões de proteção de menores, instituições multidisciplinares, instituições 

locais e órgãos de administração que intervêm nos processos dos menores (Almeida, 1999, p. 

101-102). A necessidade de intervenção de profissionais de diferentes áreas relaciona-se com a 

complexidade da mesma nos casos de abuso a crianças e com a inexistência de uma solução ou 

sanção penal única, ao nível da intervenção jurídico-legal (Dias, 2010, p.254). 

Em resposta a uma solicitação da Assembleia da República, num estudo realizado em 

1994, construiu-se uma tipologia de abusos dirigidos às crianças. Esta tipologia resultou da 

análise interna dos casos de maus tratos, das suas modalidades, dos contextos sociais em que 

ocorrem, e dos perfis das crianças vítimas, bem como dos agressores. Os autores caracterizam, 

desta forma, nove tipos de abuso (Almeida, 1999, p.106-110): 

 abuso emocional com agressão física, em que as situações de violência surgem 

fundamentalmente em famílias recompostas paternas, e se associam a situações de 

separação litigiosa;  

 agressão física com sequelas, que deixa lesões no corpo da criança, crianças que 

normalmente não têm seguimento médico e que são vítimas de insucesso escolar; 
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  intoxicação, um mau tratos de ordem intencional por parte do agressor e que deixa 

sequelas na criança;  

 abuso sexual, praticado em ambientes de aparente afetividade, com lesões físicas e 

psicológicas para a criança e, maioritariamente praticado em famílias recompostas 

maternas; 

  trabalho abusivo, através de situações de absentismo escolar, mendicidade e sobrecarga 

de trabalho doméstico, crianças que não têm vigilância médica e que são vítimas de 

insucesso escola;  

 ausência de cuidados básicos, ao nível da alimentação, da higiene, vigilância médica, e 

afeto, situações normalmente relatadas por técnicos do serviço social e que acontecem 

em famílias alargadas; 

  ausência de guarda, que se distingue do abandono definitivo, o primeiro por se tratar 

de situações de abandono temporário; 

  mau trato in útero, relacionado com a falta de afeto e de vigilância na saúde durante a 

gravidez, com sequelas neurológicas para a criança.  

 

Tendo em conta estes fatores de risco levantados imediatamente acima e que constituem 

os tipos de abuso, parece importante refletir de igual forma, sobre as questões da pobreza 

infantil. As dimensões que constituem o conceito de pobreza infantil colocam desafios ao bem-

estar das crianças, e levam a que as mesmas sejam expostas a situações de potencial risco. De 

acordo com Drake e Penly (1996), existe “ (…) uma associação entre o tipo de pobreza e o 

abuso infantil, parecendo que as áreas mais pobres estão positivamente associadas ao abuso 

físico, sexual e negligência, sendo esta última preponderante” (cit. por Costa, 2000, p.63).  

Também segundo Diogo (2009), “ a despistagem de diferentes perfis de pobreza infantil 

constitui um resultado científico de inegável interesse para a intervenção, dado que permitirá 

adequá-la à diversidade de públicos, afastando-a de medidas genéricas e extensivas de baixo 

impacto e permitindo medidas adequadas a cada tipo de caso e, logo, mais eficazes” (cit. por 

Sarmento, 2010, p.22). 

 No que concerne ao contexto nacional, é importante referir que apesar da valorização 

da criança, da sua educação e bem-estar, se continuam a verificar fortes desigualdades sociais 

e elevadas taxas de pobreza infantil em crianças vítimas de maus tratos e negligência. Estas são 

consequências de fatores como “ (…) desemprego, baixos níveis de escolarização dos pais, 
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baixos salários e trabalho precário, uma elevada taxa de mulheres trabalhadoras a tempo inteiro, 

o aumento de famílias monoparentais, etc.” (Sarmento, 2010, p.45).  

Assim, citando Gabardino e Kostnely (1993), “a sociedade atual providencia um 

empobrecimento ao nível microssistémico, desenvolvendo padrões de privação sistémica ao 

nível da família, escola e redes sociais, o que parece, por vezes, reforçar comportamentos de 

violência” (cit. por Costa, 2000, p.64). 

Tendo em conta estes problemas sociais, destaca-se a posição vulnerável e de 

dependência da criança, face aos adultos responsáveis pela mesma. Ainda segundo, Diogo 

(2013, p.26): “A teoria permite-nos perceber que o processo da construção social da pobreza 

infantil agrava a dependência que configura a infância, como fase da vida. Ora, a dependência 

económica implica que se o indivíduo ou indivíduos de quem se depende não tiver recursos 

para responder positivamente à situação, então, as condições de existência agravam-se 

substancialmente, e é isso que temos vindo a assistir nos últimos anos em Portugal, com o 

agravamento das condições de vida de toda a população”.  

Para a construção de uma tipologia, os autores consideram indispensável analisar as 

variáveis de caracter sociológico, referentes ao contexto envolvente do mau trato, 

nomeadamente “ (…) a posição do seu grupo doméstico na estrutura social, o perfil sócio 

escolar dos adultos responsáveis pela criança, a condição de género do agressor ou da vítima”. 

O conceito de abuso não pode, como anteriormente referido, ser abordado como homogéneo, 

uma vez que abarca diferentes realidades e diferentes condições de vivência da infância. Assim, 

o papel dos profissionais da proteção da criança é importante, no que concerne à deteção e 

intervenção destas situações complexas (Almeida, 1999, p.111).  

Para compreender a violência nas crianças não pode ser esquecida a dinâmica relacional 

familiar, sendo que “vários estudos que investigam os efeitos da criança nos adultos têm 

salientado padrões de comportamentos problemáticos que podem desencadear respostas 

parentais negativas” (Costa, 2000, p.48). Salienta-se, que a complexidade destas relações inclui 

as “ (…) significações atribuídas por cada um dos intervenientes” (ibidem, 2000, p.49). 

Uma outra tipologia de fatores de risco que vale a pena desenvolver e que orienta a 

intervenção dos técnicos é o modelo de Belsky (1980). Este organiza estes fatores de acordo 

com o contexto em que ocorrem. Portanto, segundo a autora distinguem-se quatro níveis: o 

nível ontogénico, que dá conta dos fatores individuais dos agressores; o microssistema que se 

refere às características do meio familiar; e o ecossistema e macrossistema, que refletem fatores 

de ordem sociocultural. Este é um modelo designado de ecológico que, segundo Dias (2010, p. 

33), revela a multidimensionalidade do problema, isto é, não é possível deixar de relacionar 
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com os fatores individuais, os fatores do contexto familiar e os constrangimentos de ordem 

social. Acrescentamos assim uma tipologia que resume esta multidimensionalidade (Dias, 

2010, p.33-36): 

 fatores individuais, que incluem as características quer do abusador como da vítima 

(características demográficas como a idade ou por exemplo o baixo nível educacional, 

historial de abusos, negligência, institucionalização ou comportamentos desviantes, 

questões relativas ao poder paternal, personalidade, comportamentos desviantes); 

 fatores de contexto restrito, que caracterizam o contexto familiar quanto à sua estrutura 

e relacionamentos com os pares, nomeadamente relações disfuncionais, família com 

problemas socioeconómicos e habitacionais, entre outros; 

 fatores de contexto alargado, que dizem respeito à estrutura social onde os indivíduos 

estão incluídos (contexto profissional, condições de habitabilidade, isolamento social, 

emigração, instabilidade habitacional). 

  

1.3. Institucionalização de crianças em risco 

 

Os riscos sociais que atravessam a infância são um foco de discussão da opinião pública 

na sociedade portuguesa, sendo que associados a esses riscos surge um conjunto de 

representações sobre os mesmos. As reconstruções do conceito de infância, que abordamos no 

ponto anterior, espelham a imagem de um conjunto de variações deste estatuto social (Carvalho, 

2009, p.105). 

Assim, as sociedades ocidentais verificaram mudanças na sua regulação jurídica e para 

além da democratização da família, da valorização do afeto, da igualdade entre os sexos, surgem 

os “ (…) direitos da criança no centro do novo direito da família” (Pedroso, 2008, p.58). 

Estas transformações refletem-se igualmente em Portugal, ainda que de forma mais 

tardia, nomeadamente após o 25 de Abril de 1974. De acordo com o consagrado na Constituição 

da República Portuguesa incumbe ao Estado “Garantir o respeito da liberdade individual, o 

direito ao planeamento familiar, promovendo a informação e o acesso aos métodos que o 

assegurem, e organizar as estruturas jurídicas e técnicas que permitam o exercício de uma 

maternidade e paternidade conscientes” (Artigo n.º 67, 2005). Neste sentido, “as crianças têm 

direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, 

especialmente contra todas as formas de abandono, discriminação e de opressão e contra 

exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições” (Artigo n.º69, 2005).  
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Neste sentido, foram formadas as primeiras Comissões de Proteção de Menores, 

designadas por Comissões de Proteção de Crianças e Jovens- CPCJ’s. Mais tarde, surge também 

a Comissão Nacional de Proteção a Crianças e Jovens em Situação de Perigo. A criação de 

políticas sociais específicas para as mesmas, desenvolveu-se sobretudo com a afirmação do 

Estado-Providência.  

Após 1890, as famílias mais desfavorecidas eram consideradas como de maior risco 

para a criança, havendo a necessidade de intervenção do Estado. Já no século XX, detetam-se 

casos de crianças expostas a variadas situações de risco, através do trabalho desenvolvido pela 

UNESCO, UNICEF, a Childwatch, a International Save the Children Alliance, que atuam a 

nível internacional (Tomás, 2004: 384-387). Em 1989, as Nações Unidas elaboram a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, que inspirou a feitura das atuais políticas de muitos 

países ocidentais, e que defende uma abordagem interdisciplinar “ (…) para que se crie uma 

visão global e integrada da infância” (Ibidem, 2004, p.388). 

Em Portugal, a expansão de instituições de apoio às crianças iniciou-se, como 

anteriormente referido, com a queda do regime ditatorial. Contudo, é de destacar segundo os 

autores, a distribuição desequilibrada dos equipamentos de apoio às famílias, e as limitações 

surgem com maior impacto com as atuais condições económicas, sociais e demográficas 

(Tomás, 2004, p.390).  

A intervenção das instituições, tanto estatais como particulares depara-se muitas vezes, 

com contextos vulneráveis, relacionados com as condições experienciadas pelas crianças. Neste 

sentido legislar tem de ter em conta estas condições de vulnerabilidade, e o problema da 

institucionalização de crianças tem levado a que se coloquem algumas questões, nomeadamente 

ao que ao cessar das relações intrafamiliares diz respeito (Cansado, 2008, p.3).  

Ainda segundo a autora, a institucionalização pode tornar-se numa nova fase de 

violência, uma vez que as crianças acabam por experienciar um mau estar psicológico, 

proveniente deste mesmo corte relacional com a família. Assim, apesar de a maior parte das 

institucionalizações serem temporárias, assiste-se também a alterações do modelo teórico-

metodológico. Este passa de uma abordagem de retirada definitiva da criança para uma de 

superação das situações de maus tratos, através de uma abordagem de apoio à família 

maltratante. Assim, “ (…) cabe à Instituição a responsabilidade, a partir do Acolhimento destas 

crianças, atenuar a rutura familiar e proporcionar um conjunto de novas aprendizagens e 

experiências. Uma dessas experiências é, muitas vezes, frequentar uma nova escola, fazer novos 

amigos, ou seja, ser incluída num novo meio social” (Cansado, 2008, p.3).  
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A intervenção dos profissionais deve atender aos seguintes princípios (APAV, 2011, 

p.111-112): 

  superior interesse da criança;  

  privacidade, respeitando a imagem e a vida privada da criança;  

 precoce, portanto imediata à sinalização;  

 intervenção mínima, ou seja exercida apenas pelas instituições indispensáveis à sua 

proteção; 

  proporcionalidade e atualidade, adequando-se à situação atual da criança; a 

responsabilidade parental, efetuada para que os pais tenham pleno conhecimento dos 

seus deveres;  

 prevalência na família, com medidas que os integrem na sua família ou com vista a 

uma família nova;  

 obrigatoriedade de informação, tendo como obrigação informar a pessoa que tenha 

a guarda legal da criança, dos seus direitos e do processo da intervenção; 

  audição obrigatória e participação, isto é a criança/jovem, quer em contacto com a 

sua família ou não, deve ser chamado a participar nas diligências do seu processo, 

sendo ouvido;  

  subsidiariedade, uma intervenção executada pelas entidades competentes.  

  

O fenómeno do abuso de crianças não é novo, mas ganhou maior visibilidade social. 

Segundo Rodrigues e Pringle, qualquer criança pode ser sujeita a uma situação na sua vida 

pessoal, familiar ou social, que prejudique o seu desenvolvimento a vários níveis (cit. por 

Tomás, 2004, p.393). 

 Associado a esta possibilidade de sujeição surge o conceito de risco, que remete para 

“a eminência de perigo efetivo, o que tem conduzido os vários profissionais e investigadores 

que trabalham neste campo à tentativa de identificação dos diversos fatores de risco de abuso 

de crianças e jovens” (Dias, 2010, p.31).  

A identificação dos fatores depende da prevenção que pode ser feita antes da sua 

ocorrência. Contudo, a prevenção pode ser secundária incidindo em pais identificados como 

em risco de abusarem dos filhos, e ainda num terceiro nível de prevenção, no controlo de 

situações de reincidência de abusos, todos incluindo os diferentes contextos e fatores de ordem 

individual, restrito e alargado (Dias, 2010, p.32), referidos no subcapítulo anterior. 
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O abuso pode ser detetado pelas instituições, contudo este continua a ser um processo 

longe de ser efetivado na totalidade dos casos. A sinalização dos casos e a comunicação de 

situações de abuso deve ser tida em conta pelos diferentes profissionais competentes para o 

efeito, como entidades policiais e Ministério Público, que devem apurar os casos e ponderar 

nomeadamente a possibilidade de entrada em processo judicial (Costa, 2010, p.143).  

Todos os profissionais envolvidos nesta deteção, sinalização e intervenção, devem 

conhecer “ (…) os fatores de risco e os indicadores (sinais e sintomas) deste tipo de abusos, 

para que saibam orientar convenientemente as crianças e jovens, não só no que respeita à 

investigação criminal mas, também, ao seu apoio e proteção (…) ” (Magalhães, 2010, p.147). 

Passando agora novamente às questões do acolhimento institucional, é importante 

constatar a sua regulação legal, legislação consagrada em Diário da República. Trata-se de uma 

medida que prevê o acolhimento com a garantia de cuidados para o desenvolvimento integral 

da criança (Lei n.º49/1991 de 1 de setembro). Este acolhimento pode ser de curta duração (no 

máximo de seis meses), num Centro de Acolhimento Temporário, podendo este prazo ser 

excedido, quando se prevê o retorno à família, ou quando após o diagnóstico da situação se 

define encaminhamento.  

As instituições têm naturezas distintas. Podem ser públicas, cooperativas, sociais ou 

privadas. Segundo a lei funcionam em regime aberto, favorecendo “uma relação afetiva do tipo 

familiar, uma vida diária personalizada e a integração na comunidade (Lei n.º 53/1991 de 1 de 

setembro de 1991).  

Segundo Cunha (2012), “à semelhança de outros países, as organizações de caráter 

religioso e /ou de natureza originalmente assistencialista vieram a ocupar ao longo dos anos, 

um espaço de grande relevância na gestão deste tipo de instituição, substituindo-se ao próprio 

Estado na realização destas funções”. 

A maioria das instituições em Portugal são equipamentos de direito privado” (cit. por 

Carvalho, 2013, p.20). Possuem uma equipa técnica pluridisciplinar para o diagnóstico e 

acolhimento da situação da criança em processo de institucionalização (Lei n.º54/1991 de 1 de 

setembro de 1991). Assume-se como o mais importante, o superior interesse da criança e o 

objetivo máximo, a definição de um projeto de vida adequado para a mesma. 

O acolhimento institucional pode ser concretizado em diferentes equipamentos. São 

estes: as Unidades de Emergência e Centros de Acolhimento Temporário (CAT); Lares de 

Infância e Juventude (LIJ); Apartamentos de Autonomização; Centros de Apoio à vida e lares 

residenciais. Os dois primeiros tipos constituem o acolhimento de emergência e temporário, 

isto é o acolhimento que não ultrapasse as 48 horas e os seis meses, respetivamente. Já nos LIJ 
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o acolhimento é destinado a crianças e jovens cuja medida de promoção e proteção é superior 

a 6 meses. O último equipamento tem como objetivo a inserção na comunidade e a transição 

para a vida adulta (Carvalho, 2013, p.18-19). O mesmo pode ser observado de forma 

esquematizada na figura seguinte. Podemos também perceber como funciona o acolhimento 

familiar, isto é quais são as suas modalidades (figura 1). 

 

Figura 1- Sistema Nacional de Acolhimento para Crianças e Jovens  

 

 

Têm surgido também vários projetos fruto da valorização do estatuto da criança e da sua 

proteção. Exemplo disso é o projeto desenvolvido pela Fundação Calouste Gulbenkian, 

“Crianças e Jovens em risco” que esquematiza estas modalidades de acolhimento.  

No ano de 2013, das 8500 crianças e jovens retirados das suas famílias, 8142 

encontravam-se institucionalizadas em estruturas da Segurança Social, sendo que comparando 

com os dados de outros países, apenas 5% das crianças se encontrava em famílias de 

acolhimento. Em Espanha a taxa em famílias de acolhimento é substancialmente maior com 

30%, e no Reino Unido e França esta percentagem sobe ainda mais para os 77% e 65%, 

respetivamente (Cordeiro, 2015, p.120). 

 

  Fonte: CNPCJR, 2000. 
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Segundo dados mais recentes da Segurança Social, referentes a 2014, destacam-se como 

os riscos mais assinalados: a falta de supervisão e acompanhamento familiar; a exposição a 

modelos e condutas desviantes dos progenitores; a negligência nos cuidados básicos; a ausência 

de suporte familiar; e por último a exposição a maus tratos físicos (ISS, 2015, p.19). 

Levantamos outros dados que são importantes, para fazer a articulação com a análise dos dados 

recolhidos durante a investigação desenvolvida. Apurou-se igualmente que 80,8% das crianças 

e jovens institucionalizadas se encontram na segunda resposta de acolhimento, o que segundo 

o Instituto de Segurança Social (2015, p.24) levanta questões importantes nomeadamente, a 

exposição “ (…) a varias mudanças e a inúmeras ruturas, potenciadoras de complicações 

relacionais graves nas diversas etapas do seu desenvolvimento, na sua identidade e sentido de 

pertença, maioritariamente decorrentes de passagem de CAT para LIJ (Lares de Infância e 

Juventude), ou seja, de modalidades de acolhimento de curta para longa duração”. 

É, por vezes, nestas situações, que se encontram dificuldades na definição do projeto de 

vida da criança ou jovem. “A definição e concretização individualizada do projeto de vida de 

cada criança e jovem, constitui uma das funções fulcrais do acolhimento institucional e familiar, 

face ao seu caráter meramente instrumental e temporal - a função de garantir por todos os meios 

ao alcance que cada criança e jovem possa crescer em família ou, na sua impossibilidade, que 

possa ser enquadrada junto de figuras de referência, num ambiente seguro e capaz de garantir 

o seu desenvolvimento e autonomização” (ISS, 2015, p.33).  

Existem 4 possibilidades de definição de projetos de vida:  

 Autonomização, que passa pelo prolongamento da institucionalização para 

estimulação de competências pessoais e sociais; 

 Reintegração, na família nuclear, em que a intervenção na relação das crianças com 

os progenitores é fundamental;  

 adoção, que passa pela medida aplicada pelo tribunal de promoção e proteção, com 

a vista a adoção;  

 reintegração na família alargada.  

 

Voltando aos últimos dados recolhidos pelo Instituto de Segurança Social, há a 

predominância da autonomização com 32 % dos projetos definidos, seguindo-se 30 % de 

reintegração na família nuclear e 10,5% para a adoção (ibidem, 2015, p.60). Segundo alguns 

estudos, a celeridade dos projetos de vida depende da “ (…) insuficiência de recursos na 

comunidade que permitam trabalhar e apoiar os projetos de vida definidos e especialmente o 
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retorno da criança à família de origem; pelo número de processos por técnico; pela cultura 

organizacional das instituições; pela articulação com outras entidades e profissionais com 

competência em matéria de infância e juventude, pelo valores e crenças pessoais dos decisores 

e ainda pela morosidade dos processos nos tribunais” (Cunha, 2012, p.6).  

A atuação das IPSS’s debate-se com alguns problemas, nomeadamente a escassez de 

verbas, que pode implicar duas situações: a redução de despesas com os utentes, 

designadamente a nível de recursos; ou uma redução no pessoal técnico (Rodrigues, 2000, p.2). 

Também é importante que se verifique uma constante articulação e que se desenvolva um 

trabalho de parceria entre todas as entidades envolvidas em matéria de infância e juventude. 

Cabe aos órgãos com capacidade de decisão – as CPCJ’s e os tribunais – decidir sobre o projeto 

de vida mais adequado à situação de cada criança, sendo esta decisão sustentada em relatórios 

enviados pelas instituições de acolhimento, e portanto pelos técnicos que estabelecem contacto 

diário com a crianças e respetivas famílias, avaliando as suas interações e relacionamentos 

(Gomes, 2010, p.52). 

Segundo Gomes (2010, p.223), para que se verifique uma mudança ao nível da cultura 

organizacional em instituições de acolhimento, é necessário aumentar a “ (…) eficácia e 

eficiência, adequar a resposta às necessidades apresentadas pelas crianças e pelos jovens, que 

são neste caso, os nossos «clientes». Mas ainda aumentar os conhecimentos dos nossos 

colaboradores, bem como a sua qualificação profissional e pessoal”. 

Também é importante salientarmos que as instituições e os serviços necessitam de 

trabalho qualificado e motivado, para que se possam implementar: “ (…) novas formas de 

organização de trabalho que levem a um aumento da produtividade, a que se associam factores 

como: trabalho em equipas pluridisciplinares; polivalência para assegurar a máxima 

flexibilidade na repartição do trabalho dentro da equipa e transferência do poder de decisão 

para as equipas (empowerment) que irão dispor da necessária autonomia para organizar, 

determinar e optimizar o seu trabalho” (Gomes, 2010, p.228). 

 

1.4. Realidade jurídica 

 

A abordagem e a intervenção jurídica nas situações de abuso de crianças tem sempre 

inerente o superior interesse da criança. A mudança do termo, direito de menores (indivíduos 

com idades inferiores a 18 anos) para direito de crianças, espelha o reconhecimento do 
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legislador da atual representação social da infância nas sociedades ocidentais (Carvalho, 2013, 

p. 8).  

Existem portanto um conjunto de entidades, tal como anteriormente referido, que atuam 

em patamares diferentes. Num primeiro nível atuam as entidades públicas ou privadas como as 

de assistência social ou de saúde; num segundo, atuam as Comissões de Proteção de Crianças 

e Jovens; num terceiro, a atuação processa-se ao nível judicial. As comissões ocupam uma 

posição fulcral na intervenção jurídica (Carmo, 2010, p.191-193). “São instituições não 

judiciárias, com autonomia funcional, que visam promover, com imparcialidade, os direitos da 

criança e do jovem e prevenir, ou pôr termo, a situações susceptíveis de afectar a sua segurança, 

saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral” (Gomes, 2010, p.41). Em Portugal, 

compete ao organismo Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Situação de 

Perigo coordenar as restantes comissões, e a estas compete-lhes atuar em situações de perigo, 

portanto, “sem que seja necessário recorrer a uma intervenção judicial por parte dos tribunais” 

(Tomás, 2004, p.400). 

Pretende-se que a intervenção junto das famílias e da comunidade seja rápida e 

completa, garantindo a privacidade da criança. Apesar de ser uma intervenção que tem como 

objetivo inculcar o sentido de responsabilidade parental, quando pais não consentem a 

intervenção das comissões, o caso avança para competência dos tribunais (ibidem, 2004, p.401). 

Por isso, neste organismo é importante uma equipa pluridisciplinar e que funciona em duas 

modalidades: comissão alargada, com uma equipa que se reúne para assuntos específicos; e 

uma comissão restrita, que funciona permanentemente e que toma diligências, sempre que se 

verifique uma situação de emergência, atuando esta última em situações concretas de crianças 

e jovens em risco (Tomás, 2004, p.400). 

Consideramos importante voltar a referir o principal objetivo da regulação jurídica nos 

processos de crianças em risco. É este, a regulação das relações da criança e da sua família e, 

portanto, segundo Picontó-Novales (1997) “ o controlo das relações familiares (…) ” (cit. por 

Pedroso, 2008, p.64). Note-se que a atuação jurídica é complexa, que o direito da família é 

segundo Coelho e Oliveira (2008, p.147) “ (…) permeável às modificações das estruturas 

políticas, sociais, económicas e culturais” (cit. por Pedroso, 2008, p.65).  

Como referido anteriormente, os tribunais são órgãos cuja atuação tem lugar quando a 

intervenção das CPCJ’s não é realizada, devido à falta de consentimento dos progenitores ou 

detentores da guarda do menor. No entanto, os tribunais podem também intervir quando não 

está instalada uma CPCJ na área de residência, freguesia ou município; ou caso a existente não 

esteja habilitada a aplicar medida de promoção e proteção. Pode surgir igualmente, quando a 
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criança ou jovem se oponha à intervenção da CPCJ; quando esta não tenha meios para executar 

a medida adequada; quando a Comissão após seis meses da sinalização da situação não tenha 

decisão tomada; quando o Ministério Público considere inadequada a decisão da Comissão; ou 

quando o Tribunal decida a apensação do processo (Gomes, 2010, p.43). 

Para uma situação jurídica de acolhimento ser regularizada é necessária a aplicação de 

uma medida de promoção e proteção da responsabilidade das CPCJ’s ou do Tribunal. Apesar 

de existirem duas vias de acolhimento, o acolhimento institucional ou o acolhimento familiar, 

segundo dados incluídos no Relatório de Caracterização Anual CASA 2014, do Instituto da 

Segurança Social (ISS, 2015, p.29), 82,9% das medidas aplicadas decretam o acolhimento 

institucional.  

Já quando nos referimos ao conceito de maus tratos no seu sentido jurídico-legal, é 

necessário definir os dois tipos de crime: os maus tratos e a violência doméstica, já referida 

inicialmente nesta exposição teórica. A violência doméstica inclui não só o crime praticado 

contra o menor, como, o praticado na presença do mesmo (Carmo, 2010, p.195). Neste 

contexto, é de salientar a questão da vitimação indireta na família. O impacto da violência 

conjugal alertou os investigadores para o impacto da mesma nas crianças, definindo-se como 

referido nos termos legais, que a violência doméstica tem uma dupla vertente: a vitimação direta 

e indireta (Dias, 2013, p.32). Este enquadramento legal de “ (…) crimes praticados contra 

menores de idade protegem a sua saúde, a sua integridade física, psíquica e moral, face a 

comportamentos atentatórios da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da sua 

integridade moral e física, praticados por pessoas que, pela relação especial que têm com a 

vítima (familiar, de responsabilidade educativa ou de autoridade), têm também um especial 

dever de a proteger, o que a torna mais vulnerável, assim impedindo, perturbando ou 

prejudicando o seu desenvolvimento integral” (Carmo, 2010, p.195). 

 No que diz respeito aos crimes de caracter sexual, foram separados dois tipos de crime: 

o crime contra a liberdade e o crime contra a autodeterminação sexual, estabelecendo-se a sua 

diferença na idade da vítima. O significado incide portanto na liberdade ou na autodeterminação 

de quem a ele fica sujeito. Nos primeiros, são punidos por lei aqueles que atentam contra o 

direito de cada pessoa decidir livremente a sua vida e as suas práticas sexuais; nos segundos 

são punidas as situações em que as pessoas, consoante a sua idade, não se encontram em 

condições de se autodeterminarem sexualmente e são sujeitas a comportamentos que as 

prejudicam no seu desenvolvimento e condicionam a sua liberdade sexual (Carmo, 2010, 

p.196).  
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Com a revisão penal de 2007, a natureza dos crimes sexuais sofreu alterações 

significativas. Neste sentido, segundo Carmo (2010, p.198), os crimes passaram a ter natureza 

pública; foi instituída a responsabilidade penal; foram também tipificados crimes de recurso a 

pornografia e prostituição de menores, que incluíam o crime de abuso sexual das crianças; 

foram alargadas as situações de crime em vítimas menores de 18 anos, nos crimes referidos no 

ponto imediatamente anterior; foi constituída uma agravante caso o crime seja praticado em 

situação de relação familiar ou de parentesco; proíbem-se atividades profissionais exercidas por 

menores; e foi alargada a pena de crimes praticados fora do país. 

 É também importante percebermos que a intervenção jurídica tem, desta forma, 

disciplinas processuais distintas. O Ministério Público é, portanto, a entidade titular do 

exercício da função penal, “ (…) a quem está entregue a fiscalização da actividade das 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e a legitimidade para tomar a iniciativa de 

desencadear o processo judicial de promoção e proteção e ainda para representar os menores 

nos processos tutelares cíveis, cabe uma responsabilidade, na criação de canais de comunicação 

e de coordenação entre os seus magistrados (…) ”, com o objetivo de se uniformizarem 

procedimentos e se respeitar como objetivo máximo, o superior interesse da criança (Carmo, 

2010, p.201). 

 Em suma, neste capítulo expusemos os conteúdos teóricos fundamentais para sustentar 

a nossa investigação sobre as dinâmicas institucionais do acolhimento de crianças em risco. 

Exploramos as questões do abuso de crianças e do seu acolhimento. Apresentamos os dados 

que caracterizam a situação atual desta realidade a nível nacional. Por fim, expusemos 

conteúdos teóricos sobre o funcionamento jurídico do acolhimento e da atuação das entidades 

jurídicas perante casos de abuso. 

Neste sentido, os processos de institucionalização, o seu acompanhamento 

pluridisciplinar e a interação de múltiplas entidades institucionais são passíveis de estudo 

através do uso de metodologias adequadas ao contexto, tal como se ilustra no capítulo 3, que 

descreve o processo de investigação, as opções metodológicas, bem como a descrição e análise 

dos resultados obtidos.  
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Capítulo II – Enquadramento do Estágio 

 

Neste capítulo, dedicamos a nossa atenção ao estágio realizado na instituição acolhedora 

– A Casa do Caminho. Numa primeira parte caracterizamos sumariamente a mesma, com o 

intuito de dar a conhecer, de igual forma, o contexto de análise da investigação. Numa segunda 

parte, descrevemos as tarefas realizadas e na terceira refletimos sobre a experiência profissional 

enquanto técnico e sobre a mobilização de competências do sociólogo. 

 

2.1. Instituição Acolhedora  

 

A Associação “A Casa do Caminho” localiza-se na Senhora da Hora, Concelho de 

Matosinhos. Trata-se de uma instituição particular de solidariedade social e tem como objetivo 

de atuação o acolhimento de crianças vítimas de maus tratos. Constitui-se como um Centro de 

Acolhimento Temporário – CAT e acolhe crianças com medidas de proteção aplicadas por um 

período não superior a seis meses.  

Paralelamente, constitui-se como a primeira Unidade de Emergência Infantil do Norte, 

através de uma resposta que deverá ser o mais rápida possível.  

Trata-se de uma IPSS, com características para acolhimento de crianças em risco. Para 

além de resposta a necessidades básicas como alimentação, alojamento, higiene, educação e 

saúde, conta com um grupo de profissionais e voluntários que tem como principais objetivos 

de atuação, uma avaliação, diagnóstico e intervenção adequada nos casos. Contudo cabe aos 

técnicos o papel de encaminhamento dos menores para adoção, famílias biológicas e outras 

instituições. 

 Segundo Teresa Cansado (2008, p.5), “de uma forma genérica, pode-se caracterizar as 

IPSSs como sendo instituições privadas, sem fins lucrativos, que agregam mais do que uma 

valência, muitas dessas valências encontram-se igualmente ligadas à infância. A grande maioria 

das IPSSs é apoiada financeiramente pelo Estado, através dos acordos que estabelece com o 

Instituto de Segurança Social. A especialização da intervenção obriga a uma adequação das 

metodologias e da partilha das experiências e das tarefas. As instituições totais já não fazem 

sentido. É necessário a partilha das obrigações mais do que a deteção do poder/ dever de 

intervir”. 
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Apesar de neste tipo de centros de acolhimento, o período de institucionalização não 

dever ser superior a seis meses, as crianças acabam por ficar durante mais tempo 

institucionalizadas. Tal, deve-se à prorrogação da medida de acolhimento institucional, ou ao 

aguardar do encaminhamento quando é aplicada medida de confiança à instituição para adoção.  

Os pedidos de acolhimento que chegam à Casa do Caminho são deferidos ou 

indeferidos, consoante o número de vagas disponíveis. Existem 60 vagas para acolhimento, 

neste momento todas preenchidas.  

A instituição tem neste momento crianças institucionalizadas até aos 9 anos, que 

aguardam a definição do seu projeto de vida, apesar de o acolhimento ser apenas para crianças 

dos 0 aos 6 anos, 

Tendo em conta a sua caracterização, foi uma organização adequada ao 

desenvolvimento do estágio curricular em articulação com a problemática teórica diretamente 

relacionada com o mesmo: as dinâmicas institucionais do acolhimento de crianças em risco.  

 

2.2. Descrição das tarefas realizadas no estágio 

 

Foi realizado um estágio de 500 horas na Associação A Casa do Caminho, com o 

objetivo de contactar com as dinâmicas institucionais de crianças em risco. Com vista à 

prossecução deste objetivo, colaboramos com as técnicas da área do serviço social e foram 

realizadas algumas atividades, nomeadamente ao nível do acompanhamento sociofamiliar. 

Participamos nas entrevistas de acolhimento e de acompanhamento da situação dos pais ou 

parentes das crianças institucionalizadas bem como, no acompanhamento das visitas dos 

familiares. Estas são atividades que são seguidas de registos, integrados no processo da criança, 

e que são importantes para a intervenção da equipa técnica da instituição. Acompanhamos 

igualmente, os acolhimentos e encaminhamentos, colaborando nos procedimentos e etapas 

destes dois momentos da institucionalização de crianças em risco.  

O tempo de estágio foi muito importante, uma vez que permitiu adquirir a perceção do 

funcionamento das instituições de acolhimento de crianças em risco. Permitiu o contacto com 

a intervenção de um CAT (Centro de Acolhimento Temporário) em contextos de 

vulnerabilidade, e com um conjunto de situações detetadas como de risco que levaram à 

institucionalização- fatores de contexto individual, restrito e alargado. A intervenção é 

orientada por um trabalho de articulação entre técnicas do centro e que intervêm em diferentes 

áreas disciplinares: 
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 Social; 

 Educação; 

 Psicologia; 

 Saúde. 

 

Inicialmente, colaboramos no trabalho desenvolvido pelas técnicas do serviço social, 

com o objetivo de familiarização dos procedimentos no processo de acolhimento. Estas técnicas 

fazem o acompanhamento da situação sociofamiliar registando todos os contactos com as 

famílias e outros pares implicados nos processos.  

Todos os registos e documentos elaborados constituem informações pertences ao 

processo da criança, que estão disponíveis em versão informática e em papel. Este documento 

permitiu operacionalizar conceitos da temática (conceitos teóricos e técnicos); conhecer o 

trabalho de intervenção realizado nas diferentes áreas de atuação, e contactar com os fatores de 

risco e motivos de acolhimento.  

O acompanhamento do acolhimento é precedido por um conjunto de etapas. É 

concretizado um pedido de acolhimento pela Equipa de Gestão Centralizada de Vagas e 

elaborada uma ficha referente ao mesmo, que identifica os motivos da retirada e os fatores de 

risco, bem como os contactos efetuados nesta fase.  

Igualmente durante uma fase inicial, colaboramos, na recolha de informação para 

caracterização das famílias e levantamento de fatores de risco das crianças acolhidas no ano de 

2014, e posterior elaboração do Relatório Anual de Atividades desse mesmo ano. Este é um 

instrumento útil, que permite avaliar a atividade da instituição durante o ano, através da 

avaliação dos resultados obtidos (Gomes, 2010, p.115).    

Destacamos a utilização da técnica de observação direta do acompanhamento das visitas 

dos familiares às crianças, com o objetivo de dar conta das interações significantes entre 

famílias e estas. Os momentos de contacto presencial com as famílias, permitem conhecer o 

evoluir da situação sociofamiliar, podendo de igual forma, os familiares colocarem as suas 

dúvidas, em relação a alguma situação que considerem pertinente.  

Como resultado de todas as informações recolhidas durante o tempo de 

institucionalização, integramos a elaboração de Relatórios de Avaliação Diagnóstica (RAD) e 

de Projetos Socioeducativos Individuais (PSEI). Os RAD são elaborados um mês após o 

acolhimento da criança na instituição, e constitui um elemento, tal como o nome indica, de 
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avaliação que resulta do levantamento de informações pluridisciplinares. Neste são levantadas 

necessidades de desenvolvimento individual, mas também socio familiar.  

No sentido de acompanhar a situação familiar estão previstos momentos formais. São 

realizadas entrevistas de acolhimento, com o objetivo de conhecer o contexto sociofamiliar 

atual. Assim: 

 exploramos novamente os motivos de acolhimento e os eventuais esforços de 

mudança ou de melhorias das lacunas identificadas, aquando do acolhimento ou 

acompanhamento do tempo de institucionalização; 

 refletimos com as famílias, sobre as dificuldades que estes enfrentam no seu 

quotidiano; 

  acompanhamos as situações laborais em que os indivíduos se encontram, 

nomeadamente situações de precariedade laboral, trabalho com termo certo, e que 

podem levar a alterações nos horários das visitas, sendo referidas dificuldades na 

organização das mesmas. Existem ainda outras alterações das visitas agendadas, que 

podem resultar de aspetos pessoais, relações familiares, e outros elementos que 

pretendem visitar alguma criança, mas só podem em determinado dia.  

 exploramos a qualidade dos relacionamentos entre as famílias e os seus pares; 

 abordamos as condições habitacionais atuais; 

 refletimos sobre as representações das famílias sobre os projetos de vida mais 

adequados para as suas crianças. 

 

As dificuldades em modificar tempos de visitas, referidas anteriormente, prendem-se 

com a possibilidade de os tempos coincidirem com as atividades desenvolvidas pelas 

educadoras, consultas que a criança tenha da parte clínica, sobrelotação do espaço das visitas, 

entre outros. Caso surjam alterações, o técnico destacado para o acompanhamento das visitas 

tem de ser avisado das mesmas.   

Após a integração no contexto organizacional, participamos em algumas das fases de 

articulação com outras entidades. O momento do acolhimento, em que a criança entra na 

instituição é um momento de passagem de informações. Acompanhamos apenas os 

acolhimentos em que técnicas estavam presentes, embora surjam situações em que os pais 

também estão. São momentos curtos, em que são transmitidos alguns elementos importantes: 

cuidados específicos de saúde ou na alimentação, alguma documentação da (s) criança, e em 

algumas situações, a reação das famílias à retirada. 
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Presenciamos a articulação com uma CPCJ, participando numa reunião com duas 

técnicas da CPCJ de Penafiel, e que decorreu no dia 23 de fevereiro. Na mesma partilharam-se 

informações importantes respeitantes à definição do projeto de vida de uma criança 

institucionalizada. Da parte da Casa do Caminho foi transmitido o reduzido envolvimento da 

mãe da criança, a reduzida frequência às visitas, a ausência de recursos monetários para as 

deslocações, bem como informações relativas ao desenvolvimento da criança. Da parte da 

CPCJ foram transmitidos dados sobre visitas domiciliárias efetuadas, informações recolhidas 

em articulação com outras entidades envolvidas e com a família. Como conclusão da reunião, 

ficou estabelecido que iria ser remetido o processo a uma CPCJ mais próxima da área da 

residência atual da progenitora, para que eventualmente se possa colocar a hipótese de 

integração da criança na sua família nuclear.  

Participamos, igualmente, numa reunião de decisão de encaminhamento de uma criança 

institucionalizada, reintegrada na sua família nuclear. Na reunião estiveram presentes as 

técnicas envolvidas no processo e os pais da criança. Foi articulada informação entre a técnica 

da Casa do Caminho, as duas técnicas da CPCJ e uma técnica do PIAM (serviço ligado a 

consumos de estupefacientes), sobre a decisão de integração da criança na sua família nuclear. 

Apesar da reintegração na família nuclear, salvaguardou-se que família iria continuar a ser 

acompanhada. Durante a reunião foram transmitidas informações, sobre a parte clínica, 

consultas médicas da criança, e as burocracias necessárias para correto acompanhamento 

clínico. Foram referidos aspetos da parte pedagógica, e assinados os documentos necessários. 

Ficou assente, que o processo seria remetido a tribunal, caso a família não aceitasse o 

acompanhamento da CPCJ. A decisão de encaminhamento para a família nuclear foi resultado 

de um processo de reintegração gradual da criança, e de um esforço dos progenitores em 

superarem as lacunas detetadas numa fase de diagnóstico.  

Por fim, estivemos presentes numa reunião da equipa técnica da instituição. Cada área 

de intervenção identifica as informações mais importantes, construindo-se uma ordem de 

trabalho. Estes são momentos de articulação, em que se reflete também, sobre os procedimentos 

seguidos e diligências a serem tomadas. 

 

2.3. Reflexão sobre as atividades realizadas no estágio 

  

No final do presente capítulo consideramos fundamental refletir sobre as atividades 

realizadas durante o estágio. 
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Apesar dos receios do contacto com o contexto de trabalho por se tratar de um contexto 

de grande vulnerabilidade, os mesmos foram facilmente ultrapassados pela disponibilidade da 

equipa técnica que ajudou na integração na instituição, nomeadamente a orientadora do estágio 

que se mostrou sempre disponível para ajudar em qualquer dúvida que nos surgisse. A mesma 

assumiu um papel importante de informante privilegiado, facilitando a integração nas diferentes 

atividades, tornando a nossa presença menos estranha para quem já trabalha na Casa do 

Caminho e para outras pessoas presentes, nomeadamente as famílias e as crianças. 

Apesar das dificuldades que surgem na definição do papel profissional do sociólogo 

nesta área, pelas estreitas fronteiras que tem com outras áreas do social, consideramos que o 

trabalho do sociólogo pode ser útil numa instituição como a Casa do Caminho. É um trabalho 

que pode ser ainda mais rico, se articulado com o de técnicas com diferentes formações 

académicas.  

Seria interessante que o sociólogo interviesse na instituição em projetos de mediação 

familiar; projetos de dinâmicas de grupo com as crianças e os progenitores; trabalhar as 

necessidades identificadas ao longo do processo de institucionalização com as famílias. Esta 

intervenção poderia contribuir para a diminuição do tempo de institucionalização das crianças 

e, desta forma, para uma definição mais rápida do projeto de vida. Sendo este um trabalho que 

também deveria ser articulado com técnicos de outras entidades e/ou instituições. O sociólogo 

seria importante na caracterização da população alvo, podendo contribuir com diferentes 

dimensões de análise, que enriqueceriam a mesma. A sua presença, portanto, na gestão da 

instituição, poderia ser uma mais-valia na dinamização de projetos que permitissem uma maior 

dinamização do trabalho de intervenção em situações de risco. 

Durante o estágio foi importante verificarmos a mobilização de conhecimentos 

adquiridos durante a formação académica, nomeadamente operacionalização de conceitos e a 

utilização de técnicas como a análise documental, observação direta e entrevistas úteis, não só 

para a investigação, mas também para as tarefas profissionais realizadas no estágio. A 

experiência do estágio foi muito importante para esta mobilização de competências e permitiu 

uma maior proximidade ao objeto de estudo. O trabalho num contexto de vulnerabilidade é 

bastante enriquecedor a nível pessoal e profissional, sendo que no caso específico da Casa do 

Caminho se verificou o contacto com uma transversalidade de fatores de risco, exclusão social 

e pobreza.  

  

Em suma, neste capítulo apresentamos a instituição acolhedora. Consideramos a mesma 

adequada, quer ao trabalho do sociólogo, quer ao desenvolvimento da investigação. 
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Concluímos que após a descrição e reflexão das atividades desenvolvidas no estágio curricular 

na Associação “A Casa do Caminho”, ficamos a conhecer, na prática, como funcionam as 

instituições de acolhimento de crianças em risco, operacionalizando conceitos e técnicas, que 

mobilizamos da nossa formação académica. No capítulo seguinte, procedemos a uma 

apresentação da investigação desenvolvida sob a forma de um estudo de caso. 
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Capítulo III – Apresentação e reflexão da investigação 

desenvolvida 

 

No capítulo 3, apresentamos não só a investigação desenvolvida, como também os 

resultados obtidos. Perceber quais são as dinâmicas institucionais do acolhimento de crianças 

em risco, implica conhecer o papel que as instituições desempenham, o que conduz à pergunta 

de partida que orienta o nosso trabalho. Como tal, definimos um conjunto de objetivos e 

contruímos hipóteses teóricas, mobilizando os conceitos e conteúdos tributários da revisão do 

estado da arte. Posteriormente, descrevemos as opções metodológicas que sustentam a 

investigação e os resultados analisando-os, novamente, à luz dos conhecimentos teóricos 

expostos. 

 

3.1. Objetivos do estudo e modelo analítico 

 

A conceção de infância sofreu alterações ao longo do tempo, na medida que tem sido 

uma categoria social alvo de maior preocupação. Processaram-se, deste modo, alterações 

legislativas significativas, no sentido de proteger as crianças de todo o tipo de situações de 

abuso. Constatou-se, que é no seio da família que os maus tratos ocorrem com mais frequência, 

apesar de os mesmos poderem ocorrer em diferentes “(…) instituições e lugares, públicos e 

privados (…). A família moderna, sentimentalizada e privatizada, surge como um dos mais 

devastadores lugares de risco (ou morte) para a criança” (Almeida, 2009, p.89). As instituições 

assumem um papel fundamental na proteção de crianças, expostas a situações de risco, 

constituindo-se como um lar em que, toda a equipa técnica em articulação com outras entidades 

envolvidas, intervém nas diferentes fases de sinalização dos casos de risco, trabalhando para o 

superior interesse da criança.  

Assim, a nossa pesquisa foi orientada pela seguinte pergunta de partida: Qual é o papel 

das instituições de acolhimento nos casos de crianças em risco? 

O nosso objeto de estudo consistiu em analisar o abuso de crianças, nomeadamente os 

abusos que estão mais frequentemente na origem da sua institucionalização e que configuram 

fatores de risco, bem como a intervenção das instituições de acolhimento, tendo como base um 

estudo de caso. 

Com a investigação pretendíamos atingir os seguintes objetivos: 



28 
 

 compreender as dinâmicas de trabalho de uma instituição de acolhimento;  

 recolher informações sobre as causas da institucionalização de crianças e construir uma 

tipologia classificatória de risco e de abandono; 

 perceber que tipo de relação se mantém entre as crianças e as famílias; 

 avaliar o tipo de relações que existe entre a instituição de acolhimento e outras 

instituições parceiras (exemplo, escolas, CPCJ); 

 conhecer as representações dos profissionais da instituição de acolhimento sobre o 

modo como a justiça lida e intervém em situações de risco e abuso de crianças. 

 

O modelo de análise constitui a articulação de conceitos e hipóteses (Quivy, 1992, 

p.140).  

Como se sabe, o conceito de abuso não é neutro, existindo diferentes tipos de maus tratos que 

são explorados teoricamente, através das diferentes tipologias que os autores propõem. Tendo 

em consideração a complexidade do fenómeno, estes fatores não podem ser tidos em conta 

isoladamente, implicando sempre representações, modelos de socialização distintos, relações 

intrafamiliares, condições socioeconómicas e normas culturais. Todos são importantes na 

sinalização dos casos, mas também para a intervenção das instituições de acolhimento. 

Desta forma, como nossa primeira hipótese afirmamos que o percurso institucional da 

criança em risco é condicionado pelo seu contexto sociocultural. 

Apresentamos no capítulo 1 deste trabalho, o conceito de pobreza infantil. Como se 

referiu, a exposição às suas dimensões (desemprego, baixa escolarização dos progenitores, 

precariedade laboral e habitacional, entre outros fatores) coloca as crianças numa situação de 

risco. Desta forma, como segunda hipótese consideramos que a maior parte dos casos de 

crianças institucionalizadas surgem associados a perfis de pobreza infantil e a famílias 

multiproblemáticas. 

As famílias são famílias multiproblemáticas e disfuncionais. São famílias “em que a 

violência, abuso de substâncias, incesto e outros sintomas severos coexistem por longos 

períodos de tempo. Não são famílias que vivem num stress meramente situacional, apesar de 

uma ocorrência as poder trazer à intervenção, apresentam uma história mórbida, repleta de 

exemplos de tratamentos falhados, desenvolvimento de sintomas nos seus membros, crises 

familiares múltiplas, instabilidade profissional e funcionamento interpessoal seriamente 

afetado” (Sousa, 2005, p.16).  
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Dada a complexidade dos contextos de risco a que as crianças são expostas, é necessário 

percebermos que é também complexa a intervenção dos técnicos das instituições. Ter em conta 

a multiplicidade de perfis das famílias das crianças é importante na intervenção. Contudo, as 

equipas técnicas das instituições enfrentam também outras dificuldades. Durante o percurso 

institucional das crianças, os técnicos têm de ter sempre presente o superior interesse da criança, 

contribuindo com o seu trabalho para a definição do projeto de vida. A cultura organizacional 

das instituições pode contribuir assim para uma intervenção mais eficaz. Contudo, à mesma são 

entraves a escassez de recursos humanos e materiais, a deficiente articulação entre técnicos, as 

representações dos decisores e o excesso de volume de trabalho por técnico.  

Desta forma, como terceira hipótese defendemos que a dinâmica organizacional 

influencia a intervenção das instituições de acolhimento e uma definição atempada dos 

projetos de vida. 

 

Figura 2 – Diagrama do Modelo de Análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Na figura 2 apresentamos diagramaticamente o nosso modelo de análise e a relação entre 

variáveis que pretendemos testar. Assim, os percursos institucionais das crianças em risco são 
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influenciados diretamente pelo contexto sociocultural das famílias. Nos diferentes contextos, 

surgem famílias multiproblemáticas, cujo perfil incluem, embora não de forma direta, 

dimensões inerentes ao que os autores definem de pobreza infantil, e que exploramos na parte 

teórica deste trabalho. A dinâmica organizacional das instituições depende da forma como estes 

percursos institucionais são acompanhados. Portanto, a forma como a instituição funciona tem 

influência direta na intervenção, que deve, novamente, ter sempre presente os diferentes 

contextos socioculturais para uma definição atempada dos diversos projetos de vida.  

  

3.2. Metodologia utilizada 

 

Iniciar um processo de pesquisa envolve traçar uma estratégia de investigação e seguir 

métodos específicos.  

Tendo em consideração a complexidade e vulnerabilidade da população alvo, a pesquisa 

qualitativa é a que mais se adequa ao nosso objeto de estudo - a institucionalização de crianças 

em risco. Foi possível perceber os significados que os grupos atribuem a um problema social 

através das interpretações dadas pelos indivíduos. A pesquisa qualitativa permite que “(…) em 

cada momento existe uma estreita relação entre o modelo teórico, estratégias de pesquisa, 

métodos de recolha e análise de informação, avaliação e apresentação dos resultados da 

pesquisa” (Aires, 2011, p.14). 

Ao escolhermos uma estratégia de pesquisa colocamo-nos em contacto com métodos de 

recolha informação específica, bem como de análise dos resultados obtidos. 

Durante o estágio, com vista a atingir os objetivos propostos, o estudo de caso foi a 

estratégia mais adequada à investigação desenvolvida na entidade acolhedora. Segundo Guba 

e Lincoln (1985), “o estudo de caso constitui uma metodologia válida porque proporciona 

densas descrições da realidade que se pretende estudar (…)”. Segundo Colás (1992), este 

método “ (…) responde adequadamente à concepção de múltiplas realidades, aludindo às 

interações entre investigador e contexto e de outros factos que possam ocorrer ao longo da 

pesquisa e, finalmente, alimentando o intercâmbio de percepções” (cit. por Aires 2011, p.22).  

A análise documental foi concretizada através de documentação privada pertence à 

instituição. Neste caso, tivemos em consideração que na análise de informação proveniente da 

instituição, tem que existir de igual forma um cuidado no controlo da informação, para que esta 

se adeque aos objetivos traçados para a investigação (Quivy, 1992, p.202).  
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A análise documental constitui-se como uma técnica indireta e forneceu informações 

importantes sobre a caracterização da população alvo da instituição, sobre os motivos de 

acolhimento e sobre as famílias. Os processos das crianças foram documentos fundamentais, 

também, para familiarização com conceitos e processos de trabalho dos técnicos. 

A observação direta apresenta-se como uma etapa intermédia, por permitir a construção 

de hipóteses, mas, por outro lado, pode aparecer de igual forma para testar as hipóteses 

levantadas à priori (Quivy, 1992, p.159). O trabalho apresenta um objeto definido, as dinâmicas 

institucionais no acolhimento de crianças em risco. Neste caso, utilizamos a técnica de 

observação, de forma a captar as dinâmicas de trabalho existentes na instituição, no sentido de 

construirmos grelhas de observação que espelham sobre as atividades que se desenvolvem na 

instituição, o quotidiano da mesma e ainda as interações significantes entre técnicos de 

diferentes áreas de intervenção (Anexo 1). A grelha de observação foi construída de acordo 

com categorias previamente definidas e com conceitos trabalhados na etapa do estado da arte. 

Esta foi preenchida quer nas atividades desenvolvidas com as crianças institucionalizadas, quer 

por exemplo nas visitas parentais. Mas também podem surgir em situação de entrevista. 

Importante foi observar as práticas profissionais dos técnicos da instituição nos processos de 

institucionalização de crianças. Assim, é através da observação direta que o investigador “apela 

ao seu sentido de observação”, sem interferência dos sujeitos observados (ibidem, 1992, p.166). 

A entrevista aparece como uma técnica fundamental, no sentido de obter informações 

sobre os significados que os indivíduos atribuem à realidade em que se encontram. Durante a 

investigação, as entrevistas que aplicamos foram face a face, semiestruturadas, para que o 

entrevistado pudesse desenvolver o seu ponto de vista. Apesar de um guião de entrevista 

previamente construído, o entrevistador pode introduzir novas perguntas, podendo surgir novas 

pistas de investigação (Dias, 1998, p.36). Construímos dois guiões de entrevista distintos: um 

guião destinado às famílias das crianças institucionalizadas e outro destinado à equipa técnica 

da instituição. Assim, é possível retirar “ (…) elementos de reflexão muito ricos e matizados”, 

através do “contacto direto entre investigador e os seus interlocutores” (Quivy, 1992, p.194). 

As entrevistas semidiretivas permitem-nos, igualmente, respeitar os quadros de referência dos 

entrevistados “ (…) a sua linguagem e as suas categorias mentais” (ibidem, 1992, p.195).  

Realizamos 10 entrevistas a famílias de crianças com data de institucionalização anterior 

a Janeiro de 2015, uma vez que estas já experienciam um período mais longo de 

institucionalização e um maior contacto e familiarização com as regras da instituição. São 

exploradas as representações sobre os motivos de acolhimento; a existência de registos de abuso 

e risco na família de origem dos progenitores ou familiares; as suas representações sobre o 
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funcionamento da justiça ou intervenção da CPCJ, no processo; as dificuldades sociofamiliares 

que enfrentam; e as representações sobre a intervenção da equipa técnica da Casa do Caminho 

(Anexo 2). 

Realizamos, igualmente, oito entrevistas a elementos da equipa técnica. Estas foram 

dirigidas a técnicos com maior envolvimento nos processos, nos procedimentos de acolhimento, 

institucionalização e encaminhamento, bem como maior contacto com as famílias e entidades 

de diferentes instituições e organizações, com as quais articulam. A realização de entrevistas a 

este grupo teve como principal objetivo conhecer as representações do mesmo sobre os 

agregados familiares como os caracterizam, o meio social destas famílias; os principais fatores 

de risco detetados; a opinião sobre o funcionamento das estruturas jurídicas tendo em conta os 

casos de institucionalização com que contactam; e como é desenvolvido o trabalho de 

articulação entre as diferentes entidades intervenientes nos processos (Anexo 3) 

Relativamente à análise dos dados, seguindo a proposta de Miles e Huberman (1984) 

(cit. por Aires, 2011, p.45), começamos por uma redução dos dados, em que fomos construindo 

ao longo da investigação códigos e resumos de forma a agregar a informação recolhida. 

Posteriormente, expomos a informação de forma organizada em grelhas de análise para que 

possamos extrair as conclusões (Anexo 4). 

 

3.3. Apresentação e análise dos resultados obtidos 

 

Nesta parte do relatório de estágio, apresentamos e analisamos os dados obtidos durante 

a investigação. A utilização junto da população da Casa do Caminho, das técnicas descritas 

anteriormente, teve como principal objetivo recolher informações sobre o funcionamento e as 

dinâmicas de trabalho de uma instituição de acolhimento temporário de crianças em situação 

de risco, bem como sobre processos de institucionalização de crianças em Portugal na 

atualidade.  

Desta forma, analisamos os resultados em três partes: crianças e famílias: percursos 

institucionais; dinâmicas de trabalho numa instituição de acolhimento temporário de crianças 

em risco; relação entre instituição e justiça. 

Tivemos em conta as categorias de análise construídas durante a análise documental e 

as entrevistas, para caracterizar as crianças e as famílias desde a sua exposição aos riscos até 

percurso institucional. Das entrevistas aos técnicos analisamos as seguintes categorias: perfis 

dos agregados; meio social de proveniência; fatores de risco; reação dos familiares à 
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intervenção técnica; rutura das relações familiares; e trajetória escolar. Das entrevistas às 

famílias analisamos as seguintes categorias: motivos de acolhimento; condições 

socioeconómicas; exposição de familiares a situações risco na infância; representações sobre o 

acompanhamento técnico da instituição e definição de projeto de vida das crianças. 

Para analisar as dinâmicas de trabalho da instituição tivemos em conta as categorias de 

análise dos registos de observação (intervenção; dinâmicas de trabalho; interação e 

multidisciplinariedade) e as seguintes categorias de análise das entrevistas à equipa técnica: 

trabalho de articulação entre entidades envolvidas no processo; paradigma de apoio à família 

maltratante e reação dos familiares à intervenção; e sugestões de intervenção.  

Por último, no terceiro subcapítulo tentamos analisar a resposta jurídica nos casos de 

crianças acolhidas na instituição, bem como a relação da justiça com a própria instituição. Como 

tal, procedemos à análise da categoria funcionamento das estruturas jurídicas.  

Apesar das informações recolhidas serem referentes à Associação A Casa do Caminho, 

consideramos que as mesmas podem ser extrapoladas para a caracterização do funcionamento 

de instituições de acolhimento de crianças e jovens, e para a caracterização da realidade 

envolvente da institucionalização de crianças e jovens em risco. Para tal, foi conveniente 

retomar algumas das informações contidas no enquadramento teórico. 

 

3.3.1. Crianças e Famílias: percursos institucionais 

 

Neste subcapítulo analisamos informações recolhidas das entrevistas realizadas às 

famílias e aos técnicos da Associação A Casa do Caminho, bem como da análise documental. 

Tivemos em consideração os riscos a que as crianças são expostas quando sinalizadas 

e, consequentemente, institucionalizadas; como se caracterizam os seus agregados familiares, 

as suas condições socioeconómicas e a relação com um possível historial de abuso e 

institucionalização; as representações das famílias sobre o papel e intervenção dos técnicos da 

instituição; a gestão dos momentos de rotura que surgem durante o percurso institucional; a 

forma como o percurso escolar é vivenciado pelas crianças institucionalizadas; e as 

representações das famílias sobre o projeto de vida futuro das crianças. 

 Dos quarenta e três processos analisados, constatamos que as crianças, aquando do 

momento do acolhimento, têm idades compreendidas entre os seis dias e os cinco anos de idade. 

Muitas chegam acompanhadas pelos técnicos, diretamente dos hospitais e maternidades, outras 

são retiradas dos seus agregados familiares. Inicialmente, são aplicadas pelas Comissões de 



34 
 

Proteção de Crianças e Jovens ou pelo Tribunal, medidas de promoção e proteção cujos 

períodos variam entre os 3 e os 12 meses.  

As crianças são retiradas dos seus agregados familiares e institucionalizadas na 

instituição, pois foram expostas a situações que colocavam em risco o seu desenvolvimento 

saudável.  

Tentamos apurar junto dos técnicos e dos familiares, os motivos que levaram à 

institucionalização das crianças. Alguns entrevistados referem que os fatores de risco a que as 

crianças são expostas se foram alterando ao longo dos tempos. Apesar da multiplicidade de 

fatores, as tendências foram-se alterando, dando-se ênfase a um ou outro fator de risco que 

caracteriza cada momento: 

“Houve alturas em que a caracterização era diferente. Houve alturas em que eram famílias 

muito estruturadas mas onde havia violência doméstica; muito alcoolismo crónico, muita 

prostituição (…) Portanto primeiro aparecer situações de vários extratos sociais, às vezes 

associados a patologias mentais, mas o hoje é um bocadinho diferente do ontem (…) havia o 

não trabalho, as consequências do álcool na saúde. Depois tivemos a fase que eram muito pais 

toxicodependentes, muita toxicodependência, muitos problemas mesmo ao nível de saúde, 

muita fragilidade. Outro tipo de população. Depois algumas situações também assim muito 

pesadas ao nível de patologia mental, esquizofrenias, situações claro que também é assim, não 

há um fator, são múltiplos fatores que estão associados (…) Estão nos a aparecer os filhos das 

mães que foram protegidas nas instituições por causa de violência doméstica.” 

     (Presidente da Direção, 57 anos) 

De acordo com os técnicos, atualmente o fator de risco que a aparece com mais 

frequência é a violência doméstica entre os progenitores: 

“As coisas foram mudando ao longo do tempo realmente. Quando eu comecei a trabalhar havia 

muito alcoolismo, toxicodependência, violência doméstica acho que foi uma coisa que sempre 

se foi mantendo mas ultimamente começa a aparecer novamente com mais incidência.”  

(Assistente Social, 40 anos) 

“ (…) Nesta altura o fator que faz despoletar um maior número de situações é a violência 

doméstica, e depois é uma bola de neve, e acaba por se repercutir nas crianças também.”  

    (Educadora de Infância, 50 anos) 



35 
 

Assim, a violência doméstica é um fator de risco relevante nos casos de 

institucionalização de crianças da Casa do Caminho, com consequências para as mesmas. 

Relembremos que este fenómeno deve ser analisado numa dupla vertente, a da vitimação direta 

e indireta, sendo que será de destacar o abuso psicológico e emocional como o que se enquadra 

melhor na exposição da criança à violência interparental (Dias, 2013, p. 35). 

 Este motivo é também apresentado por alguns progenitores como o principal motivo da 

retirada e acolhimento dos seus filhos:  

“Havia discussões violentas, casos de violência doméstica, casos de desrespeito”.  

        (Entrevistado7)  

 

Nos discursos aparecem ainda referidas situações de negligência; alcoolismo por parte 

do progenitor; e ainda consumo de estupefacientes por parte dos progenitores:  

“Fui acusada de ser negligente com os meus filhos (…) fui obrigada por uma CPCJ a ser 

acolhida numa pensão (…) Eles molharam-se e a diretora a ver os meninos molhados […] disse 

que eu sou negligente com os meninos.”  

(Entrevistado 5) 

 “A gente dava-se mesmo muito mal e tem a ver mais com isso (…) Ele teve a fazer um 

tratamento ao álcool. Isso depois foi interrompido porque ele depois não aparecia às consultas.”  

(Entrevistado 3) 

“Devido à toma de metadona e consumo de estupefacientes por parte da mãe.”  

(Entrevistado 4) 

 

É no seio da família que a exposição a estes e outros tipos de situações de risco ocorrem. 

Nesta análise sentimos necessidade de caracterizar as famílias, novamente, quer através dos 

técnicos da instituição que contactam com as mesmas diariamente, quer através das próprias. 

Através de entrevistas, exploramos junto dos técnicos, como caracterizam estes agregados 

familiares e como caracterizam igualmente o seu meio social de proveniência.  

Segundo um dos técnicos o uso do termo famílias disfuncionais é comum referindo 

fragilidades económicas e sociais de diversas ordens:  
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“Ao longo dos tempos verificamos muita precariedade económica, precariedade a nível 

habitacional, e muita falta de retaguarda familiar nos agregados.” 

 (Assistente Social, 40 anos) 

 “ (…) desempregados ou com trabalhos pontuais”  

        (Educadora de Infância, 53 anos)  

 

Para uma análise não podemos esquecer as dinâmicas relacionais familiares, 

nomeadamente, perceber a significação que é atribuída por cada um dos intervenientes (Costa, 

2000, p.49). Segundo algumas investigações sobre a natureza do abuso e negligência da criança, 

indicam que há uma relação entre défices de competência parental e o desenvolvimento de 

comportamentos agressivos e negligentes, sendo que se “ (…) limita a capacidade dos pais para 

controlar o comportamento do filho, bem como o seu próprio comportamento” (ibidem, 2000, 

p. 55). Também segundo Kelly (1983), “Estes défices tendem a agudizar-se quando acrescidos 

de outro tipo de problemas, nomeadamente conjugais, financeiros, de emprego, interpessoais e 

de isolamento social” (cit. por Costa, 2000, p.57). 

Do que pudemos apurar oito das dez famílias entrevistadas encontra-se em situação de 

desemprego, estando a totalidade ou um dos elementos nessa mesma situação (ver figura 3). 

São na sua maioria jovens, com idades compreendidas entre os 21 e os 48 anos. Grande parte 

dos elementos das famílias entrevistadas possui habilitações literárias baixas, tendo a maioria, 

frequentado a escola até ao segundo ciclo. Nenhum dos elementos entrevistados concluiu o 

atual nível de escolaridade obrigatória. Falamos de famílias nucleares, em que ambos os 

progenitores coabitam e de 3 famílias monoparentais, isto é, constituídas apenas por um dos 

progenitores, neste caso a figura materna.  
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Figura 3- Caracterização sociofamiliar 

 

 

 Segundo dados teóricos, e cruzando com a temática da pobreza infantil, na Europa são 

dois os tipos de família onde o risco é mais significativo: monoparentais e alargadas. Assim, “o 

risco de pobreza em crianças que vivem em lares monoparentais é quase o dobro mais alto do 

que a média do risco de pobreza para todas as crianças (34% contra 19%) ” (Sarmento, 2010, 

p.31).        

A precariedade laboral é de facto um dos fatores referidos por a maior parte das famílias, 

como sendo a maior dificuldade que têm enfrentado desde a institucionalização dos seus filhos 

na Casa do Caminho. Um dos entrevistados aborda a dimensão do problema, fazendo referência 

à forma como a situação de desemprego o coloca numa situação de dependência face a terceiros:  

“ (…) a dada altura da minha vida eu deixei de ser independente e comecei a depender das 

decisões de todos os outros e não estou habituado a isso. Desde os meus dezoito anos que estou 

sozinho. Mudei para Inglaterra, criei a minha vida, regressei para os Estados Unidos com o meu 

dinheiro e agora dependo dos trocos que o meu pai me manda por mês para sobreviver, num 

país onde as oportunidades não estão aqui. Num telemarketing sou capaz de arranjar e mesmo 

assim […] ainda tenho de passar por um processo […] e tudo isso me afetou um pouco, 

infelizmente desanimo muito rápido.”  

(Entrevistado 4) 

Entrevistados 
Grau de 

parentesco 
Idade Escolaridade 

Condição perante o 

trabalho 
Tipo de família 

Entrevista 1 Mãe 33 anos 6º ano 
A trabalhar por 

conta de outrem 
Monoparental 

Entrevista 2 
Pai 25 anos 1º ano 

Desempregados Nuclear 
Mãe 21 anos 9º ano 

Entrevista 3 
Pai 43 anos 3º ano 

Desempregados Nuclear 
Mãe 44 anos 7º ano 

Entrevista 4 
Pai 37 anos 10º ano 

Desempregados Nuclear 
Mãe 35 anos 11º ano 

Entrevista 5 
Pai 25 anos 8º ano 

A trabalhar por 

conta de outrem Nuclear 

Mãe 30 anos 7º ano Desempregada 

Entrevista 6 
Pai 27 anos 5º ano 

Desempregados Nuclear 
Mãe 25 anos 6º ano 

Entrevista 7 
Pai 24 anos 11º ano 

Desempregados Nuclear 
Mãe 21 anos 4º ano 

Entrevista 8 Mãe 40 anos 6º ano Desempregada Monoparental 

Entrevista 9 Avô 48 anos 9º ano Desempregado Monoparental 

Entrevista 10 Mãe 28 anos 9º ano 
A trabalhar por 

conta de outrem 
Monoparental 
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Outros dois entrevistados referem ter uma procura ativa de emprego, apesar de não 

encontrarem resultados, ou de lhes serem propostos trabalhos com termo certo, voltando à 

situação de desemprego. Foi também referida a baixa escolaridade e ausência de experiência 

profissional, entraves à saída da situação de desemprego: 

“Falta de emprego. A única maneira que eu tive para arranjar alguma coisa para fazer todos os 

dias foi arranjar um senhor que tem uma carrinha e falei com ele (…) Eu todos os dias vou à 

internet e entrego currículos, só recebo ofertas de emprego de quase todas as empresas de 

trabalho temporário.” 

 (Entrevistado 7) 

“O emprego também está complicado. Se calhar se resolvêssemos isso resolvíamos tudo o resto. 

Nem pelo Centro de Emprego, não dizem nada. Já vou lá várias vezes. Procuro. Mandam-me 

às vezes cartas. Não tenho escolaridade, não tenho experiência.”  

(Entrevistado 5)  

 

Salientamos neste contexto o conceito de in work poverty que “poderá resultar de várias 

falhas do mercado de trabalho, tais como desemprego recorrente ou emprego instável, trabalho 

em part-time involuntário, baixos rendimentos, ou de uma estrutura familiar específica como, 

por exemplo, apenas um adulto activo e 2 ou mais dependentes” (Sarmento, 2010, p.33). 

Segundo alguns técnicos da Associação A Casa do Caminho, estas famílias são 

provenientes de famílias disfuncionais. São provenientes de famílias muito frágeis 

socioeconomicamente e foram, na sua maioria, expostas a situações de risco. É ainda referido 

a existência de progenitores já com historial de institucionalização na infância e juventude:  

“Já foram jovens intervencionados. Alguns é mesmo assim, ciclos que se repetem (...) ”.  

        (Educadora de Infância, 50 anos) 

 

Questionadas as famílias sobre se já teriam sido expostas a riscos, a maior parte referiu 

terem sido expostas a situações de negligência, abandono, maus tratos físicos e psicológicos. 

Nas palavras dos entrevistados: 
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 “Os meus pais, principalmente o meu pai queimou-me com cigarros quando eu tinha três 

meses. Basicamente passou-se tudo nos três meses. Quis-me atirar do terceiro andar nas 

traseiras, as traseiras de um café. Depois fiquei com a minha mãe e ela drogava-me com 

comprimidos, ou seja punha-me calmantes de noite para poder ir passear e chegou a pôr a casa 

a arder comigo lá dentro. Depois o tribunal decretou ordem de prisão para os dois, por tentativa 

de homicídio premeditado.”  

(Entrevistado 7) 

“Como o meu pai tinha acabado de morrer a minha mãe não podia sustentar quatro filhos. Tinha 

ano e meio. Foram três para a instituição. Era a mais nova e fui para uma sozinha. A minha mãe 

tentou-me raptar da escola, teve de la ir a polícia e tudo.”  

(Entrevistado 8)  

Em comum a estes e outros testemunhos de abuso e maus tratos, está a 

institucionalização destes progenitores na sua infância, tal como referido pelos elementos da 

equipa técnica. Contudo, salientamos, que a repetição de um padrão disfuncional através de 

gerações, não pode ser analisado como resultado de uma relação de causalidade (Costa, 2000, 

p.40). Parece-nos importante refletir neste que ponto, que intervir nas famílias tem como 

princípio base a corrente sistémica, isto é, estando os elementos em interação uns com os outros, 

ações e comportamentos são simultaneamente influenciados. Portanto, compreender a família, 

é necessário, mas é importante conhecê-la como um sistema, uma vez que “todos se organizam 

através de uma estrutura de relações, onde se definem papéis e funções conformes às 

expectativas sociais” (Gomes, 2010, p.59). 

Mudando um pouco o tema de análise, mas ainda referente às crianças e ao seu percurso 

na instituição, achamos importante abordar junto dos técnicos a relação das crianças 

institucionalizada com a escola, embora em pouca profundidade, tendo em conta o facto de 

apenas uma das técnicas contactar com a realidade a tratar. Do que pudemos apurar junto da 

técnica entrevistada, parece existir uma relação entre a institucionalização e o insucesso escolar. 

A técnica refere que as crianças quando entram para a instituição, nalguns casos, revelam 

atrasos no seu desenvolvimento e outras características que alteram fatores como a 

concentração, estando mais predispostos para outro tipo de atividades. Assim segundo a 

mesma: 
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 “Em termos de aproveitamento escolar estas crianças têm muitas dificuldades que poderão ser 

por vários motivos. Porque estão institucionalizados, e pensam muitas vezes que fizeram 

alguma coisa de errado. (…) Depois por outro lado, há normalmente quando eles entram, a 

grande maioria trás atrasos de desenvolvimento e isso depois já vai repercutir-se no sucesso 

escolar (…) estão associadas a falta de concentração, atenção; são crianças com baixa 

autoestima. Tudo isto leva a que na generalidade haja mau aproveitamento.”  

(Educadora de Infância, 43 anos) 

 

Segundo Sarmento (2010), a idade as condições de desenvolvimento em idade pré-

escolar são fundamentais para a criança, sendo que os fatores socioeconómicos podem ter um 

impacto negativo no desenvolvimento psicológico da criança e, igualmente, nas oportunidades 

de sucesso da mesma na escola. Portanto, “A escolaridade é uma das áreas em que as crianças 

acolhidas demonstram maiores dificuldades, o que se pode dever à falta de estimulação, ou 

défices cognitivos, assim como à baixa motivação” (Gomes, 2010, p.101).  

O percurso institucional é marcado por vários momentos de rutura com as relações 

familiares. Estas surgem em diferentes momentos do percurso institucional e fazem parte do 

quotidiano destas crianças. Segundo uma das técnicas entrevistada, estas ruturas acontecem 

quase diariamente nos momentos de visita dos familiares à criança: 

“Depois as ruturas são sempre revividas. Sempre que há uma visita, depois há um período que 

desaparecem e deixam de vir. Há sempre pequenos abandonos que têm um impacto brutal. 

Vamos conversando isso com eles.” 

 (Psicóloga, 40 anos) 

 

Contudo, existem situações de rutura que se podem prolongar, e acabam por ter 

consequências para a definição atempada do projeto de vida da criança:  

 “Há situações em que o tribunal decreta a adoção da criança e as visitas ficam inibidas e nós à 

partida sabemos que não vai haver mais nada, que não vai haver recurso e é aí que se pode 

começar a fazer um trabalho com a criança no sentido de preparar para um nova família (…) 

Muitas vezes há muitas demoras nas atribuições dos advogados aos pais para eles poderem 

recorrer. (…) Ou seja, durante um ano a criança pode ficar com a sua vida suspensa. Nós não 

podemos trabalhar com ele a questão da adoção porque não sabemos se a questão da adoção 
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vai ficar definido que é projeto de vida. A criança fica num vazio. Perde a família, perde as 

referências que tem, piores ou melhores é aquela a família deles.”  

(Assistente Social, 40 anos) 

Nas entrevistas com os progenitores, abordamos a questão da definição do projetos de 

vida dos seus filhos. Todas as famílias referem o desejo de as crianças regressarem para junto 

de si ou para outros familiares próximos, que se disponibilizam a ficar com a criança. Contudo, 

alguns progenitores referiram a necessidade de uma integração gradual das crianças na família 

nuclear: 

“Quando o tribunal decidisse a entrega, não sei se o tribunal a entregar um, entrega logo os 

outros, porque eu acho muito difícil. Mas nem que fosse ver como as coisas resultam, e depois 

com o gémeos, uma integração gradual. Por exemplo ter os meninos ao inicio da tarde e entrego-

os ao final da tarde. E se acharem que estão bem tratados, se acharem que em vez de um fim-

de-semana por mês, podem vir dois ou três melhor para nós.” 

(Entrevistado 7)  

Outro entrevistado sugeriu um acompanhamento das rotinas da criança, e posterior 

integração na família nuclear, como referido anteriormente. A reintegração familiar é a primeira 

hipótese explorada na definição dos projetos de vida das crianças. Contudo, podem surgir outras 

possibilidades de definição do projeto de vida, quer por continuar a se verificar que toda a 

estrutura familiar se encontra desorganizada, quer pela possibilidade de persistir risco para a 

criança. O encaminhamento para adoção é uma dessas possibilidades. O trabalho 

individualizado, com as famílias e as crianças, deve contar com a participação de todas as 

entidades envolvidas no processo (Gomes, 2010, p.166). Neste sentido, ainda segundo Gomes 

(2010, p.174), é importante perceber as representações dos familiares sobre o acolhimento da 

criança, para que se possam definir estratégias de intervenção. 
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3.3.2. Dinâmicas de trabalho de uma instituição de acolhimento de crianças 

  

Retomando os objetivos orientadores deste relatório de estágio e investigação, 

pretendemos, analisar as dinâmicas de trabalho de uma instituição de acolhimento de crianças 

em risco. São muitos os momentos de trabalho que observamos e registamos, e através de 

entrevistas a técnicos da instituição consideramos importante analisar três aspetos. São eles:  

 a relação entre a instituição e a família, no que concerne ao paradigma de apoio à família 

maltratante;  

 a interação entre técnicos da instituição e externos à instituição, com influência nos 

processos de institucionalização;  

 sugestões para melhorar, quer para o funcionamento da instituição, quer o trabalho nesta 

área social.  

 

Foram entrevistados 8 elementos da equipa técnica da instituição, já se tendo referido a 

especialização dos mesmos em diferentes áreas de atuação: a Assistência Social; a Educação 

de Infância; e a Psicologia. A enfermagem é uma das outras áreas de intervenção, apesar de não 

ter sido incluída na seguinte tabela classificatória. Para além das diferentes áreas de atuação, 

destacamos os anos de trabalho na instituição, e portanto, a experiência na área; bem como o 

facto de se destacar a predominância de elementos sexo feminino, que pode ser de certa forma 

explicado, pela maior frequência de mulheres nas profissões relacionadas com os cuidados na 

infância (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Figura 4 – Caracterização do quadro técnico entrevistado da instituição “A Casa do Caminho” 

Entrevistas Idade Profissão Anos de trabalho 

na área 

Anos de 

trabalho na 

Casa do 

Caminho 

Função 

Entrevistado 1 43 anos Educadora de 

Infância 

20 anos 20 anos Educadora 

de Infância 

Entrevistado 2 53 anos Educadora de 

Infância 

24 anos 3 anos Educadora 

de Infância 

Entrevistado 3 57 anos Educadora de 

Infância 

36 anos 26 anos Presidente 

da Direção 

Entrevistado 4 40 anos Psicóloga 16 anos 16 anos Psicóloga 

Entrevistado 5 50 anos Educadora de 

Infância 

25 anos 25 anos Educadora 

de Infância  

Entrevistado 6 40 anos Assistente 

Social 

16 anos 16 anos Assistente 

Social 

Entrevistado 7 26 anos Assistente 

Social 

3 anos e meio 2 anos e meio Assistente 

Social 

Entrevistado 8 50 anos Educadora de 

Infância 

30 anos 17 anos Educadora 

de Infância 

 

A instituição de acolhimento das crianças está muito próxima das famílias, em algumas 

situações, contacta mais vezes com os familiares da criança, do que técnicos de outras 

instituições envolvidas, como a Segurança Social ou as Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens: 

“ (…) É muitas vezes a nós que as famílias procuram porque muitas vezes estão longe da 

Segurança Social ou da técnica da Comissão” 

(Assistente Social, 40 anos) 

 Durante o percurso institucional, verificam-se vários momentos de interação com as 

famílias. E é logo quando a criança entra na instituição, que os técnicos da mesma começam a 

sua intervenção. Entrevistas de acolhimento e entrevistas de acompanhamento da situação 

sociofamiliar são os instrumentos que têm como objetivo, uma aproximação à família, à 

situação sociofamiliar, e identificar potencialidade e fragilidades da mesma. Segundo uma das 

técnicas: 
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 “ (…) aqui com as famílias a maior parte das vezes conseguimos isso, criar uma boa empatia e 

conhecê-las. E muitas vezes temos informações muito válidas da família que nos permitem 

depois chegar ao tribunal e ter um parecer sobre qual consideramos ser o projeto de vida. 

Tribunal ou outra entidade.” 

         (Assistente Social, 26 anos) 

Assim, conhecer as famílias é um aspeto fundamental para a intervenção dos técnicos 

da instituição, uma vez que permite recolher informações, partilhar pareceres sobre projetos de 

vida das crianças acolhidas. É neste âmbito que trabalha o Serviço Social da instituição de 

acolhimento, que segundo uma das entrevistadas:  

“ (…) faz as entrevistas de acolhimento, um momento tanto de […] de recolha de informação 

como de transmissão. Explicam um bocadinho como funciona a casa. Também fazem o 

acompanhamento e supervisão das visitas. Fazem entrevistas formais e informais, pronto quer 

seja com os progenitores ou com a família alargada e outras pessoas que possam vir visitar. Ou 

que haja interesse em colaborar no processo da criança ou até ficar com a criança. Fazem visitas 

domiciliárias, pequenos atendimentos, contactos telefónicos, acompanhamentos de saídas ao 

exterior com as famílias. Acho que neste aspeto tenta-se sempre dar resposta e dar o melhor.”  

(Educadora de Infância, 43 anos) 

A instituição pressupõe a integração gradual na família, quando perspetivada, 

englobando um trabalho de treino de competências parentais, e de participação dos 

progenitores, ou outros familiares nas rotinas da criança. Este trabalho, apesar de a uma escala 

micro, permite ter perceção da reação da criança ao tempo e atividades que desenvolve com a 

família, bem como, das fragilidades que a família ainda possa ter, e que necessitam de ser 

colmatadas. As visitas são também momentos de acompanhamento das interações significantes 

entre a criança e a família, e é nestas alturas, que trabalhos de competências parentais são 

realizados, podendo o número de visitas ou o tempo das mesmas ser ajustado.  

Neste sentido, o objetivo da intervenção é conhecer melhor as famílias para que se possa 

definir o projeto de vida mais adequado à situação da criança, em articulação com outras 

entidades envolvidas. Nas palavras de uma das técnicas entrevistadas é importante: 

“ (…) conhecer a família o melhor possível, articular com a Segurança Social e [humm] apoiar 

geralmente quando a criança é reinserida na família biológica.” 
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(Presidente da Direção, 57 anos) 

  

Esta aproximação às famílias é importante para fomentar uma relação de confiança por 

parte das mesmas. As famílias na maior parte das vezes, não reagem de forma positiva à 

interação com os técnicos. Representam-na como um “inimigo” (Assistente Social, 40 anos), 

associando a instituição à entidade que lhes retira os filhos. Segundo uma entrevistada: 

 “Não somos nós os maus da fita mas acabamos por o ser. Somos mal vistos. Depois com o 

tempo uns aceitam-nos melhor, outros estão sempre […] porque nós é que somos os maus, a 

cadeia […] aí não posso dizer que os pais são todos iguais, alguns aceitam-nos e outros como 

veem que há progressos.”  

        (Educadora de Infância, 50 anos) 

 

A articulação entre os técnicos da instituição e de outras entidades envolvidas nos 

processos é um ponto de interesse, para resposta aos nossos objetivos. A articulação com 

técnicos envolvidos, externos à instituição, é praticamente nula. A passagem de informação e 

falta de coesão é um dos problemas, e surge com alguma frequência. Apesar de existir passagem 

de informações da instituição, sobre a criança e a sua família, dada a proximidade à população 

alvo, a passagem de informações do exterior - informações recolhidas sobre a criança, os 

motivos de acolhimento e estado do processo - é escassa e insuficiente, para que os técnicos 

possam intervir da forma mais adequada a cada situação. Questionados sobre a articulação, 

todos os técnicos referiram este como um problema de grande importância, com consequências 

para as crianças, nomeadamente o prolongamento do tempo de institucionalização e o 

adiamento da definição do projeto de vida das mesmas. De acordo com uma entrevistada: 

 “ Não há partilha de informações de lá para cá. Não há preocupação verdadeira com os 

meninos, com o que eles estão a sentir, no acolhimento; se eles no dia-a-dia se estão a sentir 

bem, se estão mal, se sentem falta dos pais (…) ”  

(Assistente Social, 26 anos) 

 

 Uma outra técnica reflete sobre as consequências nas crianças desta falta de articulação, 

referidas anteriormente:  
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“ (…) neste momento a falha de articulação é um problema com os técnicos do exterior, com a 

segurança social e com as comissões de proteção de crianças e jovens. Esta articulação, não 

posso falar que é com todas, há realmente entidades e colegas com quem se consegue trabalhar. 

Mas há muito com quem não conseguimos e isso reflete-se na definição atempada dos projetos 

de vida dos meninos, que são quem sai prejudicado com esta falta de articulação.”  

 

(Assistente Social, 40 anos) 

 

Na mesma linha de pensamento, uma das técnicas refere, igualmente, a necessidade de 

ser definido o papel de cada entidade interveniente: 

 “ (…) A nível da articulação com a Segurança Social, tamos num momento que achamos que 

é preciso discutir procedimentos. Quer a Segurança Social quer a Casa do Caminho, quer as 

instituições precisam de saber quem é que faz o quê e o que se responde”  

(Presidente da Direção, 57 anos) 

São equacionados vários momentos de intervenção, como momentos de interação entre 

técnicos. Os momentos de acolhimento, as reuniões de acompanhamento e as reuniões de 

encaminhamento, são alguns desses momentos de passagem de informações sobre a criança, e 

a situação sociofamiliar da mesma. Quanto à articulação entre técnicos da instituição, esta passa 

essencialmente, pelos momentos de reunião semanal, onde são discutidos assuntos que cada 

técnico levanta, de acordo com as suas áreas de intervenção. Apesar destes momentos, alguns 

técnicos consideram esta articulação, também, insuficiente. 

 “ (…) Entre membros da instituição acho que não há uma articulação sólida. Há um mínimo 

possível.”  

(Assistente Social, 26 anos) 

“Aqui na instituição acho que vamos tentando refletir sobre isto, sobre as práticas. Acho que há 

muito a fazer ainda. É uma equipa que tem de trabalhar muito para que a articulação funcione 

(…) ” 

          (Assistente Social, 40 anos) 

 



47 
 

Questionados por algumas sugestões, os técnicos entrevistados levantaram um conjunto 

de necessidades para intervir nesta área do social. As necessidades focaram o problema da falta 

de articulação entre os técnicos, referida no ponto imediatamente anterior e neste sentido, as 

entrevistadas referem: 

“Devíamos ter um chefe mais poderoso que fosse aos serviços externos e acompanhasse as 

reuniões externas, que estimulasse a articulação entre os diferentes serviços. Essa pessoa 

também na instituição devia promover a articulação entre os técnicos. Devia promover 

trabalhos e atividades com os meninos. A partilha de informações. (…) ” 

          (Assistente Social, 26 anos) 

“Acho que da parte da Segurança Social, ações formativas, supervisão de casos. Oferecer aqui 

possibilidades de discussão de casos, de partilhar e monitorizar.” 

(Psicóloga, 40 anos) 

“ (…) Aqui com os pais gostava muito de poder trabalhar as competências deles. Ter uma 

espécie de CAFAP mas isso implicava que a equipa fosse alargada, e por enquanto como 

estamos não é possível.” 

         (Assistente Social, 26 anos) 

 

 “Ter mais recursos para trabalhar com as famílias. E trabalhar-se muito em parceria, 

rentabilizar recursos fundamentalmente.”  

        (Presidente da Direção, 57 anos) 

 

É referida, desta forma, a importância de agentes de mudança na instituição, isto é, de 

“pessoas dentro da organização que têm como responsabilidade planear e implementar a 

mudança” Este papel pode ser assumido pela direção da instituição, com poder de decisão e de 

captação dos recursos necessários para que as mudanças se processem (Gomes, 2010, p.225). 

Relativamente ao trabalho da instituição e à intervenção dos técnicos com as famílias, 

os técnicos referem a necessidade de trabalhar competências parentais das famílias, e, 

igualmente, a necessidade de recursos humanos e materiais, dada a proximidade às famílias e 

às crianças. Segundo Costa (2000, p.92), trabalhar as competências parentais consiste na “ (…) 
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(re)estruturação sistemática da dinâmica relacional da família e parecem ter alguma eficácia na 

medida que aumentam os sistemas de apoio parental, diminuem o isolamento social, oferecem 

um feedback imediato dos seus semelhantes em relação à resolução de problemas de 

comportamento e permitem um maior auto-conhecimento. (…) a sua aplicação implica que os 

pais estejam motivados para a mudança”. 

Será de salientar que, atualmente as instituições de solidariedade social se debatem, nas 

palavras de Nuno Rodrigues (2000, p.2) com “ (…) a escassez de verbas que origina uma 

elaborada engenharia financeira por parte dos seus dirigentes de modo a tentarem resolver todos 

os problemas inerentes ao seu funcionamento. Tais dificuldades tornam-se de difícil resolução 

e tendem a conduzir a dois caminhos: o primeiro traduz-se na redução de despesas com os 

utentes restringindo benefícios e recursos; o segundo envolve a redução do pessoal, ou pelo 

menos do pessoal técnico, situação que parece mais usual”. 

 

3.3.3 A instituição e a justiça 

 

Como sabemos a última instância que intervém nos processos das crianças 

institucionalizadas é o sistema jurídico. Nesta última parte de apresentação de resultados, 

exploramos o funcionamento da justiça nos casos de maus tratos e institucionalização de 

crianças, bem como, a relação dos tribunais com a própria instituição de acolhimento.  

A ausência de informações sobre as crianças e as famílias é um dos problemas que 

coloca dificuldades ao funcionamento da justiça, e atrasa as decisões judiciais. Tal é justificado 

pela falta de técnicos suficientes nas instituições, não proporcional ao volume de trabalho; e 

ainda devido à falta de articulação entre entidades, referida no ponto anterior. Nas palavras de 

uma entrevistada: 

“ (…) percebemos que temos processos completamente parados por falta de decisões judiciais. 

Por outro lado pondo me no lugar das estruturas jurídicas também percebemos que só é possível 

decidir se houver matéria de facto. E nós não sabemos muitas vezes que tipo de matéria é que 

falta aos próprios juízes para decidir.”  

(Presidente de Direção, 57 anos) 

Segundo os técnicos da instituição, a falta de articulação com o tribunal é outra questão 

importante. De acordo com uma das técnicas, há uma grande dificuldade em articular com o 

tribunal no sentido de obter informações: 
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“Acho eu era importante e nós aqui temos esse problema, de termos a facilidade de ligar para o 

tribunal e esclarecer essa dúvida e neste momento há esse distanciamento.”  

         (Assistente Social, 26 anos) 

 Uma terceira consideração levantada sobre o funcionamento da justiça, nos casos de 

institucionalização de crianças em risco, é as muitas oportunidades dadas às famílias. Famílias 

que recorrem das decisões, e lhes são dadas mais oportunidades de poder ter as crianças 

consigo. Esta é uma situação recorrente, e que tem consequências para as crianças. Segundo 

algumas das entrevistadas, põe em causa o Superior Interesse da Criança:  

“Dão se muitas oportunidades aos adultos, esta é a minha opinião, em detrimento do superior 

interesse da criança, e as crianças vão crescendo na instituição.”  

        (Educadora de Infância, 43 anos) 

“Por isso acho que muitas vezes se dá demasiado tempo às famílias e se esquece um bocadinho 

as crianças e uma das cláusulas que há na lei é o superior interesse da criança e isso fica muitas 

vezes para trás.”  

         (Assistente Social, 40 anos) 

A prorrogação das medidas tem como consequência o adiamento da definição do projeto 

de vida da criança. As crianças ficam mais tempo na instituição, que o que seria adequado à 

situação, e muitas vezes acabam por não ser integradas nas famílias nucleares ou alargadas. São 

encaminhadas para outras instituições, ou integram o serviço de adoções. As possibilidades de 

adoção vão diminuindo à medida que a criança cresce, tendo consequências graves para a 

mesma. Também, as mudanças contínuas de ambiente prejudicam o desenvolvimento da 

criança, bem como, a sua capacidade de criar novas relações, sendo que “o objetivo das 

colocações por curto prazo é que se estude o projeto de vida para a criança ou para o jovem, em 

prazo razoável (…)” (Gomes, 2010, p.47). As representações sobre o tempo na infância são 

abordadas por uma das entrevistadas: 

“um ano na vida destas crianças, meses até no caso dos bebés, tem um impacto brutal e enquanto 

isso há famílias a ser estudadas mas perde-se, demora-se demasiado tempo e chega-se aquela 

fase em que já não é bom para as crianças. Crianças com nove ou dez anos e depois o que é que 
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fazemos? Sobretudo em termos de adoção é muito complicado encontrar respostas para crianças 

desta faixa etária.” 

(Psicóloga, 40 anos) 

 Segundo Cunha (2012, p.6), vários estudos têm apontado para a permanência 

prolongada das crianças nas instituições. Diferentes fatores, como os recursos na comunidade, 

a cultura organizacional das instituições, a articulação e a referida morosidade dos tribunais, 

apresentam-se como inerentes ao funcionamento dos “sistemas de proteção à infância”, 

influenciando as tomadas de decisões dos projetos de vida das crianças. A complexidade da 

tomada de decisão, deve assim ter em conta, não só todas as alternativas, mas também as 

consequências que daí advenham: “Na proteção à infância, tempo e informação disponível são 

elementos frequentemente ausentes da equação. A análise e ponderação de todas as alternativas 

de ação, das suas consequências, vantagens e desvantagens, implica um considerável esforço e 

dispêndio de energia e tempo que não se coaduna com os tempos legais estabelecidos ou com 

os recursos humanos, financeiros, técnicos e logísticos disponíveis nas instituições” (Cunha, 

2012, p.6) 

 

 Por fim, procedemos à construção de um esquema síntese interpretativo quer da 

caracterização de situações de maus tratos e consequente institucionalização das crianças, quer 

das dinâmicas institucionais. Os dados que utilizamos para este exercício analítico resultam da 

análise de informações que foram recolhidas na investigação (figura 5).   
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Figura 5- Esquema interpretativo das dinâmicas institucionais de crianças em risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinâmicas institucionais do acolhimento de crianças em risco

Famílias:

-Meio social de proveniência disfuncional

- Famílias multiproblemáticas 

-Precariedade económica e laboral;

-Isolamento social;

Institucionalização:

- Avaliação diagnóstica e intervenção (criança e família) e 
definição de projeto de vida.

Problemas levantados:

-Ausência de articulação entre técnicos internos e externos à 
instituição;

- Morosidade dos processos em Tribunal;

- Resistência incial dos progenitores à intervenção;

- Recrusos humanos e logísticos insuficientes.

Soluções para o futuro:

- Maior articulação entre técnicos quer no momento do 
acolhimento, quer durante o período de institucionalizção;

- Reuniões periódicas entre técnicos de entidades envolvidas, 
incluíndo Ministério Público;

- Mais técnicos qualificados e recursos materiais para poder fazer 
um trabalho de treino de competências parentais. 

Crianças:

- Fatores de risco preponderantes: vitimação (in)direta,  
negligência de cuidados básicos e comportamentos 

desviantes dos progenitores;

-Rutura Familiar

Fonte: informação recolhida na investigação. 
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 A intervenção das instituições de acolhimento de crianças em risco integra as crianças 

e as suas famílias, tentando que não se verifique uma situação rutura total das relações 

familiares. 

 As famílias provêm na sua maioria, de meios sociais também eles disfuncionais, no que 

diz respeito aos relacionamentos, à dimensão económica e aos seus comportamentos. Alguns 

dos familiares experienciaram também eles, situações de institucionalização na infância.  

 No esquema identificamos relativamente às crianças, os fatores que levam a situações 

de institucionalização com mais frequência, fatores esses identificados por técnicos e famílias. 

Referimos assim, a exposição das crianças à violência interparental; a ausência de cuidados e 

os comportamentos desviantes dos progenitores, nomeadamente, comportamentos aditivos que 

colocam as crianças numa situação de potencial perigo. Apesar da rutura familiar não ser total, 

esta está presente desde o momento de acolhimento, nas visitas das famílias e quando é 

decretada adoção. Os momentos de rutura são constantemente experienciados pelas crianças, 

ao longo do processo de institucionalização. 

 Contudo, apesar das instituições serem fundamentais nos processos de proteção e 

segurança das crianças, debatem-se com alguns problemas que reduzem a eficácia da 

intervenção, que se pretende que seja rápida. A articulação entre técnicos internos, e entre estes 

e os técnicos externos, como por exemplo, Instituto de Segurança Social e as CPCJ’s, é 

insuficiente. Tal, tem consequências na morosidade da resolução dos processos e na definição 

atempada do projetos de vida. Também, os recursos humanos e logísticos são insuficientes para 

uma intervenção mais aprofundada.  

 É, igualmente, importante salientar que quanto mais o tempo a criança passas na 

instituição, maior é a dificuldade de a mesma se adaptar à dinâmica familiar, nomeadamente, 

quando é definido a adoção, uma vez que “(…) estará interiorizada a lógica e o funcionamento 

institucional, ao ponto de se constituir o seu único referencial” (Gomes, 2010, p.190). 

Como tal, levantamos um conjunto de possíveis sugestões a aplicar, no futuro. São estas: 

a promoção de articulação nos vários momentos de institucionalização, aumentando a passagem 

de informação sobre o estado do processo, as mudanças na vida das famílias, e a evolução do 

estado da criança e da sua relação com a família; a promoção de reuniões periódicas regulares 

com as diferentes entidades envolvidas, incluindo o Ministério Público; e por fim, o aumento 

de recursos humanos qualificados para intervir em mais áreas, nomeadamente, no treino das 

competências parentais. Salientamos novamente, que as reuniões de estudos de casos com os 

serviços exteriores são importantes, para a eficácia da intervenção da instituição, sendo que 

deverão ser realizadas com os “ (…) diferentes serviços e equipas envolvidas no 
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acompanhamento à situação da criança, do jovem e/ou família, no sentido de promover uma 

intervenção articulada e eficaz, com vista à definição, reavaliação, e concretização do seu 

projeto de vida” (Gomes, 2010, p.122). 

 Consideram-se desta forma, os recursos humanos “ (…) um elemento fundamental no 

trabalho desenvolvido por qualquer organização. Tendo em conta a realidade em causa, 

podemos considerar os recursos humanos, como um pilar fundamental para garantir a 

operacionalização de boas práticas, em todo o processo educativo e no processo de 

desenvolvimento das crianças e dos jovens (…) ” (ibidem, 2010, p.115).  
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Considerações finais 

 

Com esta investigação tentamos contribuir para o conhecimento sobre as dinâmicas 

institucionais do acolhimento de crianças em risco, tendo como base o estágio realizado na 

Associação “A Casa do Caminho”. 

As crianças consideradas em situação de risco ou perigo são expostas a uma 

multiplicidade de contextos, que colocam em causa a sua segurança e o seu desenvolvimento 

saudável. Estes fatores não surgem com a mesma frequência ao longo dos tempos, apesar de 

estarem sempre presentes. Na “Casa do Caminho” foi possível concluir, junto da população 

alvo, que atualmente surgem, com muita frequência, casos de exposição a violência doméstica, 

situações de negligência nos cuidados básicos e comportamentos desviantes nas famílias, 

nomeadamente consumos aditivos de álcool e drogas. As crianças são institucionalizadas em 

idades muito precoces. 

Mas não são apenas os fatores relacionados com as baixas competências, ou 

comportamentos inadequados que põem em causa o bem-estar da criança, havendo necessidade 

da sua retirada e institucionalização. Situações de desemprego, precariedade laboral, ausência 

de condições económicas e de redes de apoio familiar e social são, igualmente, fatores muito 

presentes em situações de risco.  

Há, portanto, necessidade de perceber todas as relações que se estabelecem nas redes de 

sociabilidade da família, reconhecendo-se a importância de analisar a mesma como um sistema. 

Por isso, apesar de não ser correto estabelecer uma relação direta de causalidade, concluímos 

que as famílias designadas de disfuncionais são, na sua generalidade, provenientes de famílias, 

também, com disfuncionalidades múltiplas, com historial de maus tratos e de 

institucionalizações anteriores na infância ou juventude. Referimos, por esta razão, novamente 

o conceito de famílias multiproblemáticas. 

Desta forma, percebemos que os percursos institucionais das crianças são influenciados 

por contextos socioculturais diferentes, de onde as crianças são provenientes. Também, 

segundo o que foi possível concluir, estão, de facto, presentes nestes contextos de risco perfis 

de pobreza infantil.  

Tentando responder ao objetivo a que nos propusemos sobre o relacionamento entre 

famílias e crianças acolhidas no CAT, foi-nos possível concluir que esta é uma relação marcada 

por constantes momentos de rutura. Os momentos de separação repetem-se durante o tempo de 

acolhimento, desde que é aplicada medida de acolhimento institucional, com a retirada, até 
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quando é definido um projeto de vida de adoção como a melhor opção para as necessidades da 

criança, rompendo-se aí todas as relações familiares. Este é um processo muito complexo e que 

envolve um trabalho de adaptação constante.  

O objetivo principal da atuação dos técnicos que trabalham nas instituições de 

acolhimento é, precisamente, que a criança reintegre a sua família. Contudo, como referido, 

nem sempre tal é possível e a ponderação da melhor solução para as necessidades da criança é 

uma prioridade. Esta prioridade está na base do critério do superior interesse da criança. Para 

as famílias, o regresso à família nuclear ou alargada é a única opção viável, sendo que quando 

não concordam com a decisão das entidades competentes e recorrem da mesma, tendem a 

contribuir para o prolongamento do período de acolhimento da criança.  

No que concerne à relação entre a Casa Do Caminho e as famílias, a instituição é a 

entidade mais próxima das famílias das crianças acolhidas. Trata-se de um centro de 

acolhimento e é quem está mais próximo das crianças, das suas rotinas, das suas interações. Por 

isso, usufrui de uma posição privilegiada na intervenção, pela sua proximidade à população-

alvo, e detém informações muito importantes para a definição de um projeto de vida, que poderá 

ser o mais adequado.  

Nos momentos iniciais da intervenção, as famílias representam a instituição de 

acolhimento como um agente negativo que intervém na esfera privada da família, e como sendo 

a responsável pela retirada das crianças. Contudo, estas representações esbatem-se à medida 

que a intervenção avança. Os técnicos procuram esclarecer as famílias sobre o seu papel, através 

de técnicas como a entrevista conhecem as famílias e tentam estabelecer um clima de confiança 

com as mesmas para que o processo decorra sem problemas.  

Contudo, a proximidade com a população-alvo nem sempre é tida em conta e, portanto, 

colocam-se desafios à instituição. É na falta de articulação entre os técnicos das diferentes 

entidades envolvidas em matéria de infância e juventude que estes se manifestam. São referidas 

pelos técnicos falhas na articulação entre a Casa do Caminho e outros intervenientes nos 

processos, nomeadamente a Segurança Social ou as Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens. Também se manifestam algumas dificuldades em articular com o Ministério Público, 

tendo havido retrocessos no que à articulação planeada e periódica diz respeito.  

No que concerne à articulação entre técnicos da Casa do Caminho, ela é pontual, 

existindo um momento formal semanal para passagem de informações. Porém, segundo os 

técnicos, esta revela-se insuficiente, dado o volume de trabalho e os poucos recursos humanos 

qualificados para trabalhar nos processos e cumprir com os timings planeados.  
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A gestão de recursos humanos e materiais, como a própria estrutura física da instituição, 

no que concerne à resposta das necessidades das crianças mais velhas, são também entraves a 

uma intervenção mais completa. É desejável pelos técnicos uma intervenção mais próxima das 

famílias, nomeadamente o treino de competências parentais.  

 Por fim, no que concerne à relação da instituição com a justiça, concluiu-se que os 

técnicos têm dificuldades em aceder a informações sobre os processos que decorrem no 

tribunal. A morosidade dos processos é levantado como um problema, sendo que se prolonga o 

tempo de acolhimento da criança em instituição com a prorrogação da medida decretada. Tal 

tem consequências graves para o desenvolvimento da criança.    

 Tendo em conta esta caracterização da instituição de acolhimento, podemos confirmar 

a nossa hipótese teórica que considerava que a forma como a instituição se organiza e, portanto, 

as dinâmicas organizacionais, influenciam a intervenção e a definição do projeto de vida. No 

caso apresentado, as dificuldades levantadas pelos técnicos são efetivamente entraves a uma 

intervenção mais aprofundada e eficaz, o que tem consequências na morosidade da definição 

do projeto de vida das crianças que permanecem, na maior parte dos casos, mais tempo 

institucionalizadas do que o desejável e consagrado na legislação.  

 No que diz respeito ao estágio desenvolvido na Casa do Caminho, consideramos que as 

atividades que foram realizadas nos permitiram alcançar os conhecimentos necessários para 

responder ao nosso objetivo principal, designadamente compreender as dinâmicas de uma 

instituição de acolhimento de crianças em risco. Consideramos, ainda, que foi possível a 

aplicação dos conhecimentos obtidos durante a formação académica na intervenção familiar, 

mobilizando-se competências e conhecimentos teóricos e metodológicos para este trabalho.  

 Por último, consideramos igualmente que as mudanças socioeconómicas afetam as 

famílias, a sua estrutura, composição e os seus comportamentos. Desta forma, o trabalho do 

sociólogo seria uma mais-valia na análise das realidades sociofamiliares e na definição de 

planos de intervenção, principalmente em famílias que põem em causa o bem-estar e a 

segurança das crianças. Tendo em conta as suas competências, o sociólogo também seria 

importante ao nível da gestão da organização e de desenvolvimento de projetos que melhorem 

as dinâmicas e o próprio funcionamento da instituição.  
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Anexo 1 

Grelhas de observação da cultura organizacional da instituição de acolhimento 
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Grelha de observação  

Data:  

Local:  

Hora:  

 

Intervenção  

Dinâmicas de trabalho  

Interação entre técnicos 

de diferentes áreas, 

trabalho de parceria, 

multidiciplinariedade. 
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Anexo 2  

Guião de entrevistas às famílias 
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ENTREVISTA (Famílias) 

O presente guião de entrevista visa recolher informações sobre as razões que levam á 

institucionalização de crianças. Faz parte de um estágio que está a ser desenvolvido no âmbito 

do Mestrado em Sociologia, na Casa do Caminho. As informações recolhidas são confidenciais 

e é garantido o direito ao anonimato dos entrevistados.  

 

Data: 

Local:  

Entrevistador: 

Entrevistado: 

 

Grau de parentesco: 

Idade: 

Habilitações literárias:  

Situação profissional:  

E: Que motivos levaram ao acolhimento do (a) /os seus filhos? 

E: Na sua família de origem foi alguma vez exposta a situações que pensa ser de maus 

tratos? 

E:Desde que o seu filho/a veio para a Casa do Caminho, quais são as dificuldades que 

enfrenta na sua vida diária?  

E: Qual é a sua opinião sobre o acompanhamento da equipa técnica da instituição às 

famílias?  

E: Como tem funcionado a justiça no seu caso concreto? 

E: O que deseja para o futuro dos seus filhos? 

Agradeço a colaboração, 

Isabel Couto 
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Anexo 3 

Guião de entrevista aos técnicos da instituição de acolhimento 
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ENTREVISTA (equipa técnica) 

O presente guião de entrevista visa recolher informações sobre as razões que levam á 

institucionalização de crianças. Faz parte de um estágio que está a ser desenvolvido no âmbito 

do Mestrado em Sociologia, na Casa do Caminho. As informações recolhidas são confidenciais 

e é garantido o direito ao anonimato dos entrevistados.  

 

Data: 

Local:  

Entrevistador: 

Entrevistado: 

 

Idade: 

Profissão: 

Anos de trabalho na área: 

Anos de trabalho na instituição A Casa do Caminho: 

 

E: Como caracteriza os agregados familiares destas crianças ao nível sociofamiliar? É 

possível falar em homogeneidade de perfis? 

E: Quem são estas famílias do ponto de vista das características do meio social de 

proveniência? Que tipo de riscos correm?  

E: Na sua opinião quais são os principais fatores de risco que deteta nestes meios 

familiares?  

E: O que pensa do funcionamento das estruturas jurídica perante os casos de crianças 

institucionalizadas por exposição a situações de risco?  

 

E: De que forma as instituições de acolhimento de crianças em risco tentam responder 

ao paradigma de apoio á família maltratante? Como é o acompanhamento destas famílias? 

E: Como é que os pais reagem a este acompanhamento e intervenção? 

E: Como analisa o trabalho desenvolvido quer entre membros da própria instituição, 

quer de outras instituições como CPCJ’s e Segurança social na sinalização e acompanhamento 

dos casos? 

E: Qual o impacto da institucionalização na trajetória escolar das crianças? 
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E: Como aderem as crianças a atividades extracurriculares propostas pela escola? 

E: Como é gerido pelas crianças e técnicos a rutura das relações familiares, quando tal 

se verifica? 

E: Quais são as suas sugestões para uma melhorar a intervenção? 

 

Agradeço a colaboração, 

Isabel Couto  
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Anexo 4 

Grelhas de análise das entrevistas 
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Grelha de análise das entrevistas - Famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões de Análise Transcrição Síntese Palavras-chave 

Motivos de acolhimento 

institucional 

   

Condições 

socioeconómicas 

   

Exposição a situações de 

risco 

   

Representações sobre a 

intervenção e 

acompanhamento da 

equipa técnica 

   

Representações sobre o 

papel desempenhado 

pela CPCJ e pela justiça 

   

Projeto de vida das 

crianças 
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Grelha de análise de entrevistas – Técnicos da instituição de acolhimento  

 

Dimensões de 

Análise 

Transcrição Síntese Palavras-chave 

Perfis dos 

agregados 

familiares 

   

Meio social de 

proveniência das 

famílias 

   

Fatores de risco    

Funcionamento 

das estruturas 

jurídicas 

   

Paradigma de 

apoio à família 

maltratante 

   

Reação dos 

familiares à 

intervenção 

   

Trabalho de 

articulação entre 

entidades 

envolvidas no 

processo 

   

Rutura das 

relações 

familiares 

   


