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Resumo 

O presente trabalho é o resultado de um longo período de estudo, pesquisa, análise, 

reflexão e construção de conhecimento científico sociológico, que se desenvolveu com o 

objetivo primordial de conhecer as histórias de vida dos beneficiários do RSI com crianças em 

risco a seu cargo, acompanhados pela equipa de RSI da Cooperativa Sol Maior. Deste modo, 

queríamos percecionar e compreender a sua realidade social, cultural e económica, assim 

como o tipo de risco corrido pelas crianças destas famílias.  

Todo o trabalho de investigação teve por base um estudo de cariz qualitativo. Assim, 

realizamos oito entrevistas aos beneficiários com o intuito de conhecer as trajetórias pessoais 

destes indivíduos e detetar eventuais acontecimentos comuns ou singulares que pudessem ter 

marcado o seu percurso e a sua história. Ao dar voz aos indivíduos sobre as suas próprias 

histórias de vida pretendíamos conseguir captar a perceção dos mesmos sobre o seu percurso 

e expetativas, assim como a sua visão quanto à sinalização de risco da criança a seu 

cargo.Efetuamos também uma entrevista em Focus-Group à equipa de RSI da Cooperativa 

Sol Maior, com o objetivo de conhecer e ouvir “o outro lado” da intervenção. 

A temática do RSI e a temática das Crianças em Riscosão independentes uma da outra. 

No entanto, acreditamos que, ao conhecer e percecionar as histórias de vida dos indivíduos, 

conseguiríamos analisar estas duas problemáticas em simultâneo. 

Concluímos que, na realidade, a socialização e o ambiente que circunda o indivíduo e as 

suas famílias são influenciadores da sua personalidade e conduta; muitas vezes já faz parte da 

vida destes indivíduos um ciclo de vulnerabilidade que se reproduz e passa de geração em 

geração. A intervenção realizada pelas equipas de apoio é bastante útil para a sobrevivência 

destas famílias, mas a suposta reinserção na sociedade e no mercado de trabalho fica aquém 

do espectável, principalmente pela falta de meios e pelas medidas provocadas pela atual 

conjuntura socioeconómica.  

 

 

Palavras-Chaves: Famílias, Vulnerabilidade, Crianças em Risco, Histórias de Vida, 

Exclusão Social, RSI. 
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Abstract 

This thesis is the result of an extensive study period, comprehended by research, analysis, 

reflection and scientific sociologic knowledge interpretation.  It was developed with the intent 

of identifying the life stories of the Income Support Supplement beneficiaries in charge of 

socially at-risk children, accompanied by the Sol Maior Cooperative team. Thus, we wanted 

to perceive and understand their social, cultural and economic reality, as well as the kind of 

risk incurred by these families’ children. 

The whole investigation was based upon a qualitative study. As so, we conducted eight 

interviews with the beneficiaries, aiming to be aware of their personal paths and detect any 

common or singular events that may have determined their lives. By giving voice to these 

individuals we were aiming to understand their awareness about their own courses and 

expectations. Simultaneously, we wanted to grasp their thoughts on the “socially at risk” 

classification of the child in their care. In addition, we have conducted a Focus-Group 

interview with the Sol Maior Cooperative’s team, as a way of hearing and understanding “the 

other side” of the intervention. 

The Income Support Supplement and the Children at Risk themes are not mutually 

dependent. However, we believe that, by knowing and perceiving these individuals’ life 

stories, we could analyze both these problems at once. 

We concluded that socialization and the surrounding environment influence the individuals 

and their families’ personalities and behavior as there is often a vulnerability cycle that 

continues to the following generation. The intervention done by the support teams is rather 

useful for the survival of these families. Nevertheless, the reintegration both into society and 

the labor market falls short from what one would expect, mainly due to the lack of means and 

current social and economic events.  

 

Key-words: families, vulnerability, socially at-risk children, life stories, social exclusion, 

Income Support Supplement. 
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Résumé 

Cette thèse est le résultat d'une longue période d'étude, compris par la recherche, l'analyse, 

la réflexion et la construction de la connaissance scientifique sociologique. Elle a été 

développée avec l'intention d'identifier les histoires de vie des bénéficiaires de l’Allocation de 

Réintégration Socialeen charge des enfants socialement à risque, accompagné par le  

personnel de la Coopérative Sol Maior. D’ainsi, nous voulions percevoir et comprendre leur 

réalité sociale, culturelle et économique aussi bien que le genre de risque encouru par les 

enfants de ces familles.  

Toute l'enquête était basée sur une étude qualitative. Ainsi, nous avons effectué huit 

entrevues avec les bénéficiaires, visant à être conscients de leurs parcours personnels et 

détecter les événements communs ou singuliers qui peuvent avoir déterminé leur vie. En 

écoutant ces personnes, nous visions à comprendre leur perception à propos de leurs propres 

cours et attentes. Simultanément, nous voulions déchiffrer leurs conceptions sur la 

classification de "risque social" de leurs enfants. En outre, nous avons réalisé une entrevue 

Focus-Groupe avec l'équipe de la Coopérative Sol Maior, afin d'écouter et de comprendre 

"l'autre côté" de l'intervention. 

L’Allocation de Réintégration Sociale et les Enfants Socialement à Risque sont 

indépendants. Cependant, nous croyons que, en connaissant les histoires de vie de ces 

individus, nous pourrions analyser ces deux problèmes ensemble.  

Nous avons conclu que la socialisation et l’environnement influent la personnalité et  la 

conduite des individus et ces familles car il ya souvent un cycle de vulnérabilité qui se 

transmet à la génération suivante. L'intervention effectuée par les équipes de soutien est très 

utile pour la survie de ces familles. Malgré tout, la réintégration dans la société et le marché 

du travail n’est pas ce qu’on attendre, surtout à cause de l'absence de moyens et d'événements 

sociaux et économiques actuels. 

 

 

Mots-clés: familles, vulnérables, enfants socialement à risque, histoires de vie, l'exclusion 

sociale, Allocation de Réintégration Sociale (RMI). 
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Introdução 

A palavra família invoca-nos, imediata e espontaneamente, diversas representações 

mentais sobre o tema. Quando se fala em família pensamos num grupo de pessoas onde existe 

opai, a mãe e as crianças, por vezes, alargada ainda a outros elementos familiares como os 

avós, tios e primos. Paralelamente a estas, surge a ideia de um lar, onde a vida da família é 

partilhada, através de valores, afetos, sentimentos, convivências, entreajudas e experiências. 

 A família tem um caráter institucional muito forte e transversal a todas as sociedades. 

Ela é a célula estruturante do indivíduo, onde este cresce e aprende a viver em sociedade. As 

representações mentais que temos sobre a família assentam nos modelos, experiências e 

valores que temos da nossa, mas também por outras famílias que conhecemos e com as quais 

nos vamos relacionando.  

Contudo, a família nem sempre foi como a concebemos hoje, sendo ela uma instituição 

dual de natureza biológica e social, foi ao longo dos tempos moldada pelas sociedades e os 

seus sistemas (económicos, culturais, religiosos, etc.). Sofreu vários processos de mudança e 

mesmo hoje existem vários tipos e formas de família que são o resultado da sua história. 

Assim, cada indivíduoé o resultado das suas vivências e história familiar, onde as relações 

familiares são um espaço de intensas trocas, nomeadamente afetivas, que interferem com a 

reprodução, e com a estabilidade emocional de cada indivíduo, e que se vai refletir no cuidar 

das crianças. 

Ao longo do tempo o interesse sobre a criança e o seu papel na sociedade e na família 

foi crescendo, assim como as reflexões acerca da sua situação social, especialmente das que 

estão em situação de risco/perigo, mostrando que existem muitas crianças em que o 

incumprimento dos seus direitos é uma constante nas suas vidas.  

Todas as famílias necessitam de momentos de reajuste e adaptação que se vão repetindo 

ao longo de todo o seu ciclo de vida. Mas este torna-se um processo complexo e ainda mais 

difícil nas famílias pobres, que se vêm inseridas em contextos desfavorecidos e marcadas por 

uma diversidade de problemas multidimensionais que não conseguem resolver. O trabalho 

aparece na vida dos indivíduos como sinónimo de sobrevivência e quem não o tem é, grande 

parte das vezes, excluído da sociedade. Após a revolução industrial, o trabalho assalariado, 

entre as várias modalidades que coexistem nos dias de hoje, é a principal fonte de 

rendimentos. Sem rendimentos, os indivíduos ficam em situações graves de falência de várias 

das suas necessidades básicas, tendo o Estado Social a função de proteger e cuidar destes 

indivíduos/famílias em situações de vulnerabilidade. Foi, por isso, criado em Portugal, em 
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1996, o Rendimento Mínimo Garantido sendo mais tarde, em 2003, alterado o seu nome para 

Rendimento Social de Inserção (RSI).  

O RSI é uma medida de política social de tradição europeia, tendo Portugal sido o 

penúltimo país onde foi implementado, e tem o propósito de conferir uma prestação financeira 

aos mais desfavorecidos, mas também de proporcionar a inserção socioprofissional, através 

de um programa específico para os beneficiários e suas famílias. No entanto, constata-se que, 

na maior parte destas famílias vulneráveis, continuam a perpetuar-se fatores de 

vulnerabilidade que se vão agravando ao longo do tempo e se reproduzem de geração em 

geração. Tendo como referência, relevantes contributos provenientes da sociologia, sabemos 

que a inclusão social decorre da posse de uma pluralidade de recursos (económicos, sociais e 

simbólicos). Ou seja, para estar socialmente incluído não basta ter acesso a rendimentos 

compatíveis com a satisfação das necessidades, mas dispor de ajudas e oportunidades de 

participar em redes de relacionamento com indivíduos socialmente heterogéneos, partilhar 

normas e valores coletivos. É fundamental apoiar as crianças das famílias em situação de 

pobreza e/ou exclusão para que a situação não se reproduza mais tarde, tornando-se num ciclo 

vicioso. Daí a importância de desenvolver e implantar políticas de promoção e proteção às 

crianças e famílias vulneráveis, para que a sua situação de vulnerabilidade não seja uma 

herança de vida condicionadora do futuro. 

O presente estudo foi realizado no âmbito da tese para obtenção do grau de mestrado em 

Sociologia, e pretende dar conta da multiplicidade de aspetos que envolvem a vivência de 

famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção com crianças em risco/perigo a seu 

cargo. Através do método de histórias de vida pretendíamos compreender a realidade vivida 

pelas crianças em risco, na perspetiva dos seus cuidadores, e perceber de que forma os 

beneficiários do RSI percecionavam as suas vivências e a dos seus filhos. Por conseguinte, a 

vivência das famílias foi a primeira preocupação a captar neste estudo; através do discurso 

dos próprios atores, pretendíamos conhecer, perceber e captar as suas histórias, o seu passado, 

presente e perspetivas de futuro. 

Na primeira parte desta tese, abordamos as temáticas que nos ajudaram a esclarecer 

alguns conceitos, a descortinar ideias e a sustentar o estudo empírico. Iniciamos a exposição 

teórica, no primeiro e segundo capítulo com uma breve referência à Sociologia da infância e 

da família, respetivamente. Aproveitamos para clarificar alguns conceitos como o de criança, 

infância, família, etc., e para refletir sobre a evolução que estas temáticas sofreram até aos 

dias de hoje. No primeiro capítulo começamos por fazer uma abordagem sociológica da 
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infância e descortinar este conceito ate aos dias de hoje, para posteriormente, no segundo 

capítulo, percecionar o lugar da infância/criança na família.  

Ao analisar a família não podemos deixar de ter em conta que, nas últimas décadas, o 

seu conceito tem vindo a adquirir novas configurações e novas tendências, o que tem vindo a 

permitir novas conceções de família e da organização da vida dos seus membros, sendo 

defendido por alguns os seus hábitos tradicionais e por outros o seu progresso moderno. No 

entanto, seja qual for o seu modelo ou a forma de família, ela é sempre um conjunto de 

pessoas, uma unidade social onde se estabelecem e desenvolvem relações entre os seus 

membros e o meio externo, e que desempenha funções importantes na sociedade, como a 

educação, socialização, função reprodutora, etc. Daí, este estudo conceber centralidade à 

Família e ter a relação familiar como base da análise.  

Ainda no segundo capítulo, fomos descortinando os vários tipos de famílias e a suas 

principais funções; desenvolvemos conceitos que nos servem para compreender as relações 

no interior das famílias, entre pais e filhos, as relações entre a família e a sociedade e as 

trajetórias sofridas ao longo do tempo. Mostrou-se relevante abordar a evolução da família e 

perceber a importância que o desenvolvimento destas temáticas tem para compreender o papel 

que hoje a criança e a infância detêm na sociedade.  

Num terceiro capítulo abordamos a pobreza e a exclusão social nas suas vertentes, 

variabilidades e abordagens teóricas. Estes dois conceitos muitas vezes se confundem, a nível 

do senso comum, sendo por isso pertinente explicitá-los na medida em que, sendo conceitos 

diferentes se reforçam mutuamente. A pobreza é um fenómeno relativo no espaço e no tempo, 

não se podendo fazer uma medição direta, é preciso ter em conta os valores predominantes 

numa dada sociedade. Decidimos por isso, ainda neste capítulo, fazer uma contextualização 

da pobreza em Portugal, assim como apresentar as vulnerabilidades dos indivíduos 

relativamente à pobreza. A pobreza e a exclusão são fenómenos transversais a várias esferas 

da vida dos indivíduos; não se pode por isso dizer que resultam de uma causa em particular, 

mas existem diversos fatores que contribuem para que o indivíduo se encontre, ou possa vir a 

ficar, nessa condição. 

Em Portugal, foi necessária a criação de políticas sociais de apoio e ajuda para 

minimizar as situações de pobreza e exclusão das famílias. O RSI, como política de combate à 

pobreza e de inclusão social, pode ser um bom exemplo de resolução do problema, se for mais 

uma medida de inclusão e menos uma medida de subsidiação. Fazemos por isso, ainda neste 

terceiro capítulo, um enquadramento da medida no nosso País, apresentando as suas 

principais características.  
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Estando a falar de famílias beneficiários do RSI, com a particularidade de terem 

crianças em risco a seu cargo, mostrou-se pertinente fazer um enquadramento sociojurídico 

destas problemáticas. Assim sendo, o quarto capítulo aborda o sistema de promoção e 

proteção das crianças e jovens, dando ênfase, ao surgimento dos direitos da criança, tentando 

perceber a sua evolução, dinâmica e capacidade de proteção. É feita uma alusão aos conceitos 

de Risco e Perigo para compreender e desmistificar a relação entre estes: apesar de se 

interligarem e manterem uma relação estreita, são distintos. Note-se que, as situações de risco 

são mais amplas do que as situações de perigo. É feito posteriormente referência às entidades 

competentes nesta área (CPCJ, EMAT e outras), fazendo o levantamento e a caracterização 

das mesmas. 

Terminamos o nosso enquadramento teórico, no quinto capítulo, com a apresentação da 

entidade de estágio, a Cooperativa Sol Maior, e da população em estudo. 

Passando para a segunda parte da nossa dissertação é apresentado, no sexto capítulo, o 

nosso modelo de análise.  

No capítulo sétimo é descortinada a metodologia utilizada. Tendo em conta a natureza 

da problemática em estudo, foi utilizado o método qualitativo e desenvolvidas técnicas como: 

a entrevista do tipo Histórias de vida, o Focus-Group e a observação em campo. É neste 

momento que é feita a apresentação do nosso estudo de campo: apresentamos o 

enquadramento conceptual, os objetivos da investigação e a metodologia levada a cabo para 

concretizar os objetivos formulados através dos problemas de investigação e hipóteses de 

trabalho.  

Chegamos à apresentação dos dados recolhidos, no capítulo oito, em que é feita uma 

leitura das oito entrevistas realizadas aos beneficiários do RSI e do Focus-Group feito com a 

equipa de RSI da Cooperativa Sol Maior.  

Assim, neste capítulo apresentamos os resultados e fazemos a sua análise, recorrendo 

posteriormente, no capítulo nove, a um confronto entre os dados recolhidos e as hipóteses 

traçadas no início do nosso estudo. 

Terminamos este trabalho, com algumas considerações finais, que pretendem não só 

sintetizar os aspetos mais relevantes deste estudo, como também contribuir com algumas 

reflexões pessoais que podem ajudar todos aqueles que se interessam por estas matérias e 

queiram refletir estas temáticas. 
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PARTE I: Enquadramento teórico 

 

1. A Criança e a sua infância 

 

“A infância tem as suas maneiras próprias de ver, pensar e sentir.  

Nada mais insensato que pretender substituí-la pelas nossas”  

Voltaire 

 

1.1 Clarificação de Conceitos 

Tomar como objeto de estudo, Famílias com crianças e jovens em risco, tem subjacente 

a necessidade de compreender os modos como as crianças são vistas pelas famílias, pela 

sociedade, e neste caso, pela Sociologia. As transformações ocorridas na família moderna, 

assim como o olhar da sociedade sobre a criança e a infância, tornam-se pontos cruciais para o 

trabalho que iremos desenvolver, a fim de melhor compreender toda a dinâmica envolvente 

nas famílias em estudo.   

O conceito de criança, assim como de infância, tem variado ao longo do tempo, e o 

entendimento e as representações em torno deste conceito têm vindo a sofrer mudanças muito 

significativas na história. A literatura mostra, que a criança era, na Antiguidade, tratada como 

um ser pequeno, frágil e invisível para a sociedade. A infância, que é definida nos dicionários 

de língua portuguesa como: “o período de crescimento, do ser humano, que vai desde o 

nascimento à puberdade” (Dicionários Modernos, 2015)era um período frágil para se educar 

ou ensinar. 

De certo modo, demorou algum tempo para que as Ciências Sociais e Humanas 

focassem a criança e a infância como objetos centrais das suas pesquisas. Na sociologia da 

família o objeto central era o casal, não se debruçando sobre a temática da infância, até 

porque esta nem sempre existiu como hoje a concebemos: era vista como uma fase "inútil", 

em que se aguardava que a criança chegasse à fase adulta. Tal como refere Sarmento: 

“Crianças existiram sempre, desde o primeiro ser humano, a infância como construção 

social – a propósito da qual se construiu um conjunto de representações sociais e de crenças 

e para a qual se estruturaram dispositivos de socialização e controlo que a instituíram como 

categoria social própria – existe desde os séculos XVII e XVIII” (Sarmento, 1997:11). 

A criança era inicialmente considerada pela sociedade como um ser futuro, desprovido 

de identidade e personalidade própria. Na verdade, o dia-a-dia das crianças era, até ao século 
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XV, pontuado por um enorme isolamento, onde os bebés e crianças por serem demasiado 

frágeis, não partilhavam o mundo dos adultos. Pelo menos até ao século XVII, a criança 

ocupava um papel muito reduzido, quer na família quer na sociedade, e por isso a infância não 

era uma categoria socialmente reconhecida. 

A infância, como a concebemos hoje, não existia, pois “ela [a infância] apresenta ao 

educador não um ser formado, não uma obra realizada e um produto acabado, mas um devir, 

um começo de ser, uma pessoa em vias de formação. Não importa que período da infância 

consideremos, sempre nos encontramos em presença de uma inteligência tão fraca, tão frágil, 

tão recentemente formada, de constituição tão delicada, com faculdades tão limitadas e 

exercendo-se por um tal milagre que, quando pensamos nisso tudo, não há como não se 

temer por essa esplêndida e frágil máquina.” (Sirota, 2001: 9). Assim, na Antiguidade, as 

crianças eram geralmente vistas como indefesas e incapazes de dirigir os seus próprios afetos 

e, por isso, impossíveis de estudar. 

Na sociedade medieval, como refere Philippe Ariès (1988), o sentimento de infância 

não existia, e por sentimento de infância entende-se, “uma consciência da especificidade 

infantil”, que distingue a criança do adulto, nesta época a criança passava despercebida, pois 

o seu estatuto social era irrelevante. A família era mais uma realidade moral e social do que 

sentimental, um espaço aberto, desprovido de rotinas familiares. A criança detinha um 

estatuto de não excluído, já que tinha assegurado o seu lugar na família alicerçando a sua 

pertença ao grupo por motivos de sangue, raça ou condição social. Não se mostrava por isso 

pertinente estudar a criança e/ou a infância. 

 

1.2 Uma abordagem sociológica 

As crianças foram conquistando ao longo dos tempos um estatuto de sujeitos sociais que 

integram uma categoria geracional distinta de todas as outras. Ao longo da História, a atitude 

dos adultos face à criança foi alvo de grandes mudanças, mas demorou algum tempo até que a 

infância fosse institucionalmente reconhecida como um campo a estudar pelas ciências 

sociais. Foram inicialmente os filantropos e reformadores sociais, seguidos pelos médicos e 

psicólogos que se lançaram no campo da infância. Os sociólogos, estavam pouco presentes no 

início, foi pouco a pouco que se desenvolveram neste campo de estudos.  

A abordagem sociológica da infância trouxe consigo importantes contribuições para uma 

melhor compreensão dessa categoria social, representando um importante marco para a defesa 

dos direitos das crianças em diferentes espaços sociais, em especial, no contexto familiar e no 

sistema de educação formal.  
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Segundo Sirota, a ideia da construção de uma sociologia da infância surgiu já nos anos 30 

do século XX com Marcel Mauss, no entanto a infância como objeto sociológico sofre um 

processo de “apagamento” ou marginalização que a levou a ser ignorada, na sua autonomia 

conceitual, pelos pesquisadores até muito recentemente. (Sirota, 2001).  

Nos anos 60 é publicado por P. Ariès uma das mais inovadoras e brilhantes obras de 

história social e familiar: “A criança e a família no Antigo Regime (1960 – 1973)”, que 

trazem a público a discussão da sentimentalização da infância. Nesta obra o autor começa por 

falar da descoberta da infância, ainda nos finais da Idade Média. Através da análise de 

pinturas e de documentos relativos à educação das crianças, verificou as transformações do 

papel da família e da sua hierarquia social no Ocidente. É estabelecida uma consequência 

lógica entre a aquisição de uma consciência sobre a especificidade da criança e alguns 

indicadores dessa mesma consciência, como o aparecimento do bebé e da criança pequena nos 

retratos pintados da família dessa época, o surgir de um vestuário próprio, assim como o 

surgimento de jogos, brinquedos e histórias específicas para os mais pequenos. No livro, o 

autor destaca o fenómeno da domesticidade e o aparecimento da escola (que serão 

aprofundados mais à frente neste trabalho, no capítulo sobre a família). Estes dois novos 

conceitos que emergem na sociedade refletem as mudanças que vão ocorrendo no seio da 

família cada vez mais afetiva, fechada e individual. Esta, enquanto micro-estrutura, torna-se 

então a base da sociedade e tem como função principal a criação e a educação dos filhos, 

componente indispensável de uma felicidade pessoal, mas também garantia da manutenção da 

coesão social. Esta “nova” sociedade fez com que surgisse, além de um novo sentimento pela 

infância, a criação de instituições públicas a si destinadas: a criança era, agora, considerada 

um ser inocente que precisava de cuidados e que necessitava de ir à escola para se preparar 

para o futuro. 

É a partir de fins dos anos 80 que cientistas sociais europeus e norte-americanos, 

consideram a ideia da infância como uma etapa da vida que possui uma importante dimensão 

de construção social. Isto significa desconstruir o paradigma tradicional da infância como 

uma fase da vida natural e universal e as crianças como entidades biopsicológicas, objetos 

passivos de socialização numa ordem social adulta (Sirota, 2001). Num contexto de 

industrialização intensa, urbanização, imigração, explosão demográfica e expansão da 

instrução pública, emergiu um interesse pelos problemas da infância e, particularmente, pelo 

trabalho das crianças.  

A sociologia da infância é um campo que tem vindo progressivamente a emergir no 

domínio da investigação sociológica a nível internacional e, mais recentemente, em Portugal. 
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“O desenvolvimento recente desse campo de estudos acompanha os progressos verificados 

no plano internacional, em que a sociologia de infância foi reconhecida como o mais recente 

Comité de pesquisa da Associação internacional da Sociologia (ISA) e um dos últimos grupos 

de trabalho a serem criados no interior da Associação internacional de Sociologia de Língua 

Francesa (AISLF)”. (Sarmento, 2005:362). O significado social e ideológico da criança e o 

valor social atribuído à infância são agora objeto de estudo da sociologia, compreendendo que 

a dependência da criança em relação ao adulto é facto social. 

Em Portugal, foi em 1990 que se registaram as primeiras monografias e estudos 

científicos sobre o tema da infância. Abrangendo aspetos específicos da situação social no 

nosso país, nascem da convergência dos estudos educacionais, com estudos sociológicos no 

âmbito da família e das ciências da comunicação. Esta perspetiva relativamente à infância tem 

vindo a ganhar destaque no nosso País, através da construção do debate teórico da sociologia 

em torno da individualidade na contemporaneidade, como refere Marta Carreira no seu 

Working Paper 2012, “O ator-criança, capaz, autónomo, produtor de sentido e significado do 

seu mundo torna-se evidente.” (Carreira (b), 2012:3). A própria crescente procura de 

conhecimento social sobre a infância, principalmente por parte do poder político, faz crescer e 

desenvolver a investigação sobre a temática. 

O século XX marca, definitivamente, a viragem de paradigma e é principalmente por 

oposição à proposta que considerava a infância como um simples objeto passivo de uma 

socialização regida por instituições, que vão surgir e se fixar os primeiros elementos de uma 

sociologia da infância.  

A institucionalização da infância ocorre com o início da modernidade e é, depois das 

duas grandes guerras, realizada na conjugação de vários fatores. Um fator a ser destacado foi 

a criação de instâncias públicas de socialização, como a escola, outro dos fatores relevantes 

foi, as transformações na estrutura e modelos familiares (com o decréscimo da natalidade, o 

surgimento das famílias mais pequenas, fechadas e centradas no seu núcleo, etc.). Também a 

formação de um conjunto de saberes normativos e a administração simbólica da infância, por 

meio de regras e instituições, foi outro fator que levou ao crescimento da reflexão social sobre 

a criança. Foram surgindo, deste modo, vários fatores sociais que contribuíram para uma 

maior valorização do papel da criança na sociedade (que serão aprofundados no próximo 

capítulo na abordagem da família).  

É a partir do século XX, que os direitos das crianças começam a ser assinalados, através 

da aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de novembro de 1959 da 
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“Declaração dos Direitos da Criança”, e em 1989 da “Convenção dos Direitos da Criança”, 

ratificada por Portugal em 21 de setembro de 1990. 

 

1.3 Infância na Sociedade Contemporânea 

O conceito de infância sofreu mudanças ao longo do tempo, que estão relacionadas com 

o contexto social da época em que se vivia e da evolução dos contributos provenientes dos 

estudos realizados. Apenas recentemente se começaram a focalizar nas especificidades que 

distinguem as crianças dos adultos. Inicialmente, a infância era vista com indiferença, só 

ocupando, posteriormente, um lugar de destaque junto da família e da sociedade. Essa 

perceção, de acordo com P. Ariès (1988), é simultânea à constituição da família nuclear, do 

estado nação e da nova organização do trabalho produtivo. O conceito de infância e 

adolescência é uma invenção própria da sociedade industrial. 

 A distinção entre criança e adulto fez com que a adolescência começasse a ser 

percebida como um período à parte do desenvolvimento humano. Hoje, surgem preocupações 

com a proteção das crianças e tentativas de explicar os seus comportamentos. Note-se que, as 

crianças são influenciadas e influenciam a realidade social em que se encontram inseridas, e 

todos os comportamentos e vivências das crianças influenciam as suas trajetórias.  

As mudanças sentidas ao longo dos tempos na sociedade foram também vividas no 

interior das famílias, que provocaram alterações e desenvolvimentos distintos não só, no 

conceito de família, mas também no conceito deindivíduo.  

Por conseguinte, estas mudanças envolveram a sociedade, os indivíduos, e as próprias 

crianças, que são hoje diferentes do passado, dado que as suas expetativas, os recursos 

existentes, os contextos culturais em que se inserem e a própria sociedade se foram alterando 

ao longo dos tempos. Alguns psicólogos defendem que, nos dias de hoje, se caiu no processo 

de infantilização. Com o crescimento da importância da educação e da escola na vida das 

crianças, cujo objetivo é assegurar uma população adaptada e produtiva na vida adulta, a 

família deixa de ser o único agente de socialização, passando a escola também a ter essa 

responsabilidade. A criança passa assim por um longo período de infantilização, onde é vista 

como uma extensão dos seus progenitores, em que a infância é importante, mas fundamentada 

como um processo inacabado, a formar-se para a idade adulta. 

As crianças e as problemáticas associadas à infância estão na ordem do dia, como refere 

Sarmento (1997), a problemática da criança ganhou uma forte importância mediática, sendo 

destaque em todos os meios de comunicação social notícias sobre, abandono ou maus tratos 

às crianças, crianças em risco ou em situação de pobreza, etc. Assim, também no campo da 
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investigação, desde a década 90, tem-se dado cada vez mais atenção à criança e às 

problemáticas envolventes. “(…) assiste-se, em Portugal, ao surgimento dos primeiros 

relatórios que consideram aspetos específicos da situação social da infância no nosso país, 

nomeadamente sobre a pobreza infantil (Silva, 1990), o trabalho infantil (Instituto de Apoio à 

Criança/CNASTI, 1996), as crianças vítimas de maus--tratos (Almeida, 1997), os direitos da 

criança (Comité dos Direitos da Criança, 1996), ou, no âmbito da sociologia da família, 

sobre a condição da infância (Wall, 1996)”. (Sarmento, 1997:1). O novo olhar apontado para 

estas recentes perspetivas é a questão central para a construção social da infância como um 

novo paradigma, no qual há a necessidade de elaborar e reconstruir as conceções e conceitos 

associados à infância e às crianças. 

Este novo olhar sobre a criança e a infância, remete para a importância da internalização 

dos costumes, das normas, dos valores sociais e dos significados simbólicos estabelecidos 

socialmente. Assim, as crianças devem ser submetidas à ordem social, devem ser 

socializadas; o que assegura a transmissão da cultura e garante a continuidade da sociedade. 

Junto com a família, a escola estabelece-se como uma agência socializadora de transmissão de 

significado e de cultura. No entanto, a família tem merecido uma constante centralização na 

vida da criança. “No domínio da educação para os valores, a família, não sendo a única 

interveniente, é certamente a que desempenha o papel mais relevante.” (Pires, 2006:7).  
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2. Abordagem da Família 

 

 “O individuo só poderá agir na medida em que aprender a 

conhecer o contexto em que está inserido, a saber quais as suas origens e as condições de que 

depende. E não poderá sabê-lo sem ir à escola, começando por observar a matéria bruta que está lá 

representada.” Èmile Durkheim 

 

A base do nosso estudo prende-se nas histórias de vida de pessoas com determinadas 

características específicas: beneficiários RSI com crianças em situação de risco ou perigo, ou 

seja, trajetórias de vida complexas passadas no seio familiar. Abordar a família torna-se, por 

isso, essencial para este trabalho, pois é no seu interior que o indivíduo se começa a formar 

enquanto ser individual e social.  

A família tem um caráter institucional muito forte e transversal a todas as sociedades. 

Ao longo dos tempos e em diferentes contextos sociais, verificou-se a sua variabilidade e 

capacidade de adaptação, e apesar de todas as alterações que a família tem sofrido, não há 

nenhuma outra instituição que a substitua no seu todo. Tem um importante papel na vida do 

indivíduo, é o primeiro e principal agente de socialização do indivíduo. “Quando a criança 

nasce, nasce numa determinada família composta por vários membros interactuantes e 

ocupando posições específicas na sociedade. Deste modo, o indivíduo fica contido numa rede 

de roles
1
 simultaneamente característicos desse grupo restrito que é a sua família e 

característicos do contexto social onde esta se insere.” (Santos, 1969: 73). 

 É importante reconhecer como, desde o nascimento, somos socializados na cultura de 

nossa família e como a infância é um período de intensa aprendizagem cultural. É nos 

primeiros anos de vida que as crianças aprendem a língua e os padrões básicos de 

comportamento que serão a base de toda a socialização. A família é o veículo de transmissão 

dos modelos sociais, é o instrumento de socialização através do qual os indivíduos se inserem 

no meio que os rodeia.   

Nas páginas que se seguem, temos o objetivo de dar a conhecer de uma forma breve e 

sucinta o percurso da sociologia da família no mundo em geral e em particular em Portugal, 

de descodificar significados e conceitos e perceber as transformações que a temática sofreu ao 

longo dos tempos.   

                                                 
1
Rôles é «um modelo organizado de comportamentos, relativo a uma certa posição de indivíduo num todo inter-

relacional» (Ralph Linton, in Família e Socialização de Maria de Lourdes Lima dos Santos.) 
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2.1 Sociologia da Família 

Nas Ciências Sociais o estudo da família é algo comum a várias disciplinas. No caso da 

Sociologia, foi procedida de teorias filosóficas que “consideravam a família como a 

incarnação de ideias platónicas relativas à justiça e ao amor” (Michel, 1983:13). Pode-se 

atribuir a E. Durkheim o estatuto de fundador da Sociologia da Família quando em 1888 e 

1892 organizou, na Universidade de Bordéus, dois cursos: um com a designação de 

Sociologia da Família e o outro intitulado “Família Conjugal” (Leandro, 2001). 

Durkheim vê a família como uma instituição social que é produto de causas sociais, em 

que a família conjugal formada no casamento é o marco de uma evolução. Segundo Andrée 

Michel, “a família conjugal contemporânea é o resultado, para Durkheim, da lei de 

contracção progressiva que resume a evolução da família: é um processo centrípeto, que vai 

da periferia ao centro; de modo que «é o agrupamento doméstico que emerge do 

agrupamento político, e não o político que é procedente, por dilatação do 

doméstico.»”(Michel,1983:43). Para fazer uma completa análise da família, Durkheim tentou 

descrever os elementos da organização familiar (relações entre pessoas e bens, entre os 

próprios elementos da família – pais, filhos e parentes próximos, etc.). O autor incluiu 

também o Estado, como um elemento exterior que se mistura à vida doméstica e se torna um 

fator importante dele (ver em anexo I). 

As pesquisas de Durkheim sobre a família continuaram por muitos anos, e serviram de 

base para muitos outros autores. De facto, é admirável perceber que, mesmo passado tanto 

tempo desde que Durkheim escreveu e formulou as suas principais análises sobre a família e 

os seus processos de transformação, algumas das suas posições ainda apresentam extrema 

modernidade e até a profunda atualidade. Em suma, pode-se distinguir três ideias centrais em 

Durkheim:  

-Em primeiro lugar, a passagem da família paternal e patriarcal para um novo tipo de 

família, a família conjugal moderna, identificando as suas características distintivas; esta 

passagem é tão conhecida e divulgada quanto criticada. É verdade que havia excessiva 

simplificação e homogeneização na sua perspetiva, mas Durkheim, apesar de tudo, acertou no 

essencial quanto ao sentido das transformações verificadas: pôs a família constituída apenas 

pelo marido, a mulher e os filhos menores e solteiros do casal. E foi o que se afirmou ao 

longo do século XX continuando a ser a forma de família dominante, apesar de coexistirem 

diversas formas de família.  

- Em segundo, a ideia da valorização do papel do indivíduo, dos seus interesses e 

sentimentos em relação ao coletivo da família;  
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- Em terceiro lugar, salienta o papel específico do Estado no contexto dessa nova forma 

de organização familiar que considera dominante.  

Em Portugal o estudo da Sociologia da Família surge através de algumas monografias 

realizadas entre 1909 e 1934 por sociólogos franceses e portugueses ligados à escola 

playsiana, sobre a sociologia da família. A escola playsiana reside na construção de um 

método sistemático para a investigação social, que se concentra no estudo da família, vista 

como a instituição fundadora da sociedade. Para Frédéric Le Play a família era considerada “a 

célula de base da sociedade, a partir da qual os valores de ordem social (ou então do 

socialismo) podiam desenvolver-se na cidade.” (Michel, 1983:33). Neste sentido, a família é 

considerada a base de uma estrutura social, pois é o suporte indispensável de um indivíduo e o 

meio onde as crianças se socializam e estabelecem as relações sociais fundamentais.  

A obra de M. Engrácia Leandro sobre a Sociologia da Família nas sociedades 

contemporâneas (2001), explicita muito bem o desenvolvimento que a sociologia da família 

teve em Portugal dividindo-a por três etapas essenciais que se traduzem em três tempos 

distintos: “o tempo dos precursores”; “o tempo das interconexões e da procura”; “o tempo das 

estratégias de solidificação”. 

A primeira etapa (o tempo dos precursores) remonta aos inícios do século XX com os 

trabalhos de alguns sociólogos franceses e portugueses diretamente ligados à Escola 

playsiana, como já tínhamos referido. Mas na época, não foi possível que a Sociologia se 

desenvolvesse em Portugal que se encontrava no regime ditatorial de Oliveira Salazar e, como 

qualquer ditadura, não fomentava o progresso ou crescimento do conhecimento.Foi, por isso, 

necessário esperar pelo fim do Estado Novo, para que a sociologia ganhasse novo fôlego.   

A segunda etapa foi particularmente marcada pela reflexão e visão interdisciplinar no 

quadro das Ciências Sociais, reunindo essencialmente antropólogos, demógrafos, 

economistas, geógrafos, historiadores e sociólogos. Estudando fenómenos de migração, do 

meio rural e meio urbano, e organizam-se seminários dedicados essencialmente às questões 

da família.  

Na terceira fase, a partir de finais dos anos oitenta, a Sociologia da Família foi 

crescendo, desenvolvendo-se vários trabalhos sobre esta temática, e passando a ser disciplina 

de estudo em várias universidades. Esta fase corresponde ao momento em que lhe é conferida 

o estatuto de disciplina autónoma no âmbito do ensino e da investigação universitária, é 

também nesta fase que surgem as políticas Sociais, essas políticas ajudaram a estimular o 

crescimento dos estudos das ciências Sociais e vice-versa.  
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Ao ter a família como unidade de análise, a sociologia encarou-a como um grupo social 

inconfundível face a outros grupos sociais. A família foi assumindo formas e funções 

diferentes, dependendo do tempo e espaço em que se situava. Ela tem variado muito desde 

meados do século XIX, nos contextos de implantação da industrialização, mas foi sobretudo 

nas últimas três décadas do século XX, que a família mais sofreu mutações nas sociedades 

industrializadas.  

Os estudos da sociologia da família em Portugal assentam obviamente na história da 

sociologia em Portugal que emergiu ao longo dos anos 60. Estes anos foram marcados por um 

contexto económico e social de reorganização do processo de industrialização e do mercado 

estrangeiro, o que permitiu que a investigação em sociologia se abrisse a novas temáticas, 

(trabalho, demografia, emigração, mudanças socias, etc.), mas sem grande investimento em 

pesquisa no terreno. A Sociologia tentava libertar-se e produzir um discurso sociológico 

autónomo, tentando compensar o lugar periférico que ocupava em relação aos principais 

centros onde se desenvolvia o conhecimento sociológico. Durante os anos 70 e 80 a tendência 

foi para, a nível teórico privilegiar o macrossocial e o problema da regulação social; no plano 

da investigação, verificou-se uma quase ausência de debate crítico e de confronto teórico ou 

metodológico, o que acabou por demarcar este período.  

Após o 25 de abril foi possível desenvolver a investigação e o pensamento sociológico, 

aparecendo novos centros universitários. O antropólogo Robert Rowland, foi convidado a 

criar um departamento de ciências sociais na Faculdade de Economia do Porto, mais tarde 

transfere-se para o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, em Lisboa, 

instituto que tinha a cargo a formação de licenciados em Sociologia e, posteriormente a de 

Licenciados em Antropologia Social. Com Robert Rowland são retomadas as interrogações 

sobre a estrutura da família portuguesa e estabelecidos contactos com o Cambridge Group 

(Wall,1993). Foram sendo criados vários seminários que proporcionavam uma troca frutuosa 

entre a sociologia, e outras disciplinas como a antropologia, a história, a demografia e a 

geografia humana; a família enquanto problemática foi sendo descortinada em trabalhos de 

várias disciplinas, desenvolvendo-se tanto na teoria como na pesquisa empírica. 

A investigação sociológica sobre a família, mesmo ancorada nos debates dos primeiros 

trabalhos sobre a sociedade portuguesa, procurou criar um espaço mais autónomo, para isso, 

foi se apoiando na sociologia da família desenvolvida no estrangeiro. “Em 1986, a convite do 

ISCTE, Jean Kellerhals apresentou uma conferência sobre os tipos de interacção na família 

(…). A partir de então jovens investigadores criaram um seminário de investigação e de 

formação em sociologia da família, no qual participaram numerosos investigadores 
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estrangeiros. Alguns investigadores assumiram-se então como pertencentes à área da 

«sociologia da família», adoptando como objectivo central a análise dos processos 

familiares” (Wall,1993:1004). Certo é que o estudo da família, e da vida conjugal, é uma das 

áreas mais importantes da Sociologia. A abordagem Sociológica da família, permite 

estabelecer uma ponte entre o micro e o macrossocial, entre os atores e as estruturas. 

A sociologia da família estuda factos bastante variados e diferentes que vão desde o 

casamento, à relação do casal, à estrutura familiar, o cuidado dos filhos, o papel da criança na 

família, etc. A família tem sido objeto de diferentes abordagens sociológicas, entre as quais a 

institucional, a estrutura-funcionalista, a marxista e a interacionista.O que nos leva a 

questionar o que é a família? E qual a sua função?  

 

2.1.1 Definição e caraterísticas da Família 

O termo família abrange uma enorme variedade de experiências, relações históricas e 

culturais, tornando-se por isso complicado encontrar uma única definição do termo. O seu 

estudo atualmente processa-se face às surpreendentes modificações que a instituição família 

tem sofrido.  

A família tem diversas funções e poderíamos dividir essas funções, como afirma Osório 

(1996), em biológicas, psicológicas e sociais, mas é difícil, para não dizer impossível, separar 

cada uma dessas abordagens. A família é a primeira instituição na qual, geralmente, todo o ser 

humano participa sendo o primeiro grupo de forte influência sobre as pessoas, sobre o seu 

comportamento, a sua personalidade e as suas escolhas futuras, tendo ainda, funções de 

acolhimento, cuidados, educação e preparação do indivíduo para a vida adulta. É na relação 

com os seus cuidadores que a criança inicia a sua constituição como sujeito: a formação da 

sua identidade, as perceções de quem são os outros e quais são os papéis que a ela e esses 

outros desempenham dentro da organização familiar. Mas o conceito de família está longe de 

ter uma única definição clara e restrita.  

O termo família é de origem latina: apareceu em Roma derivada de famulus, que quer 

dizer servo ou escravo. Na Roma Antiga, família, significava o conjunto dos escravos e dos 

servidores, mas também toda a domus (casa), ou seja, todos os indivíduos que vivem sob o 

mesmo teto e os bens patrimoniais pertencentes a essa casa.Assim, considerava-se a família 

tanto o “Senhor” da casa como o conjunto de escravos ou criados pertencentes a esse 

“Senhor”. (Leandro,2006:52). O conceito de família apenas surge com uma definição próxima 

da dos dias de hoje, no século XVII; com um significado equivalente à família nuclear 

conjugal, grupo constituído por pai, mãe e filhos, só surge no século XIX (Leandro, 2001). Se 
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é verdade que desde essa altura até aos anos setenta do século XX este grupo e o seu conceito 

pareciam estáveis, rapidamente, a realidade sociofamiliar, fruto das relevantes mutações 

ocorridas, encarregou-se de demonstrar o contrário.  

A família, que é uma instituição ancestral, universal, e multivariada, tem sabido resistir 

e adaptar-se a todas as transformações e mutações familiares e sociais, tendo ela própria 

participado, enquanto sujeito-ator, nessa mesma dinâmica social ao longo dos tempos. É uma 

instituição essencial ao ponto de, até ao presente, nenhuma sociedade conseguir passar sem 

ela, apesar de todas as transformações e mutações que tem sofrido. “A família revela-se como 

um dos lugares privilegiados de construção social da realidade, a partir da construção social 

dos acontecimentos e relações aparentemente mais naturais” (Saraceno,1997:12). 

Numa definição, que João Ferreira de Almeida refere como minimalista, no seu livro 

Introdução à Sociologia (2006),a família enquanto grupo doméstico, é um grupo de pessoas 

ligadas por laços de parentesco, onde os membros adultos assumem a responsabilidade de 

cuidar das crianças. Mas a família é muito mais abrangente, é uma multiplicidade de 

dinâmicas e alternâncias. Acima de tudo, a família é o grupo social primário que influencia e 

é influenciado por outros indivíduos e instituições. Representa um conjunto de agentes sociais 

ligados por descendência a partir de um ancestral comum, por matrimónio ou adoção. Existe 

um grau de parentesco entre os indivíduos que a constituem e é comum os seus membros 

partilharem o mesmo sobrenome. Os indivíduos unem-se através de laços capazes de os 

manter moral, material e reciprocamente unidos durante gerações.  

A família é um indicador eficaz, que representa a complexidade de relações e dimensões 

implicadas no espaço da família: dos vínculos e dos limites que os articula. “Do ponto de 

vista sociológico, Murdock (1949, cit. Por Sprinthall e Collins, 1999) define a família como 

um grupo social que se caracteriza por residência comum, cooperação económica e 

reprodução. Inclui adultos de ambos os sexos, pelo menos dois dos quais mantêm uma 

relação sexual socialmente aceite.”(Silva; 2004:46). 

Pode, então, tentar definir-se a família como um conjunto de pessoas com difíceis 

exigências funcionais, que organizam a interação dos membros, considerando-a, como um 

sistema que opera através de padrões transacionais. Assim, no interior da família, os 

indivíduos podem constituir subsistemas podendo ser formados por geração, sexo, interesse 

e/ou função, havendo diferentes níveis de poder, e onde os comportamentos de um membro 

afetam e influenciam os outros membros. 

 A família, como unidade social, enfrenta uma série de tarefas de desenvolvimento, 

diferindo a nível dos parâmetros culturais, mas possuindo as mesmas raízes universais. 
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Giddens define a família como um “grupo de pessoas unidas diretamente por laços de 

parentesco (relações entre indivíduos estabelecidas por meio de linhas de descendência que 

ligam familiares consanguíneos ou através do casamento - definido como união sexual entre 

dois indivíduos adultos reconhecida e aprovada socialmente) no qual os adultos assumem a 

responsabilidade de cuidar das crianças” (Giddens, 2007:175). 

Em termos de significação, a família tem-se assumido como algo polissémico ao que 

não será estranho a diversidade das suas estruturas, formas de organização e representações 

que têm surgido ao longo dos tempos e das sociedades, configurando, assim, relativamente a 

cada um desses momentos, uma componente da estrutura social. A sociologia opta por não 

dar um conceito único e fechado de família, uma vez que considera diversos aspetos sociais, 

nas análises que produz. Deste modo, podemos afirmar que o casamento ou a união de facto é 

um pilar basilar na constituição daquilo que consideramos como família, todavia temos de 

considerar ainda as famílias monoparentais (famílias compostas somente por um adulto, isto 

é, pais/ mães solteiros) e mesmo a questão da homossexualidade. Por via de todas estas 

realidades torna-se impossível produzir um conceito único de família. 

 

2.1.2 Evolução e mudanças na Família. 

Mais abrangente do que a noção de família, definida pela existência de laços de sangue 

ou de aliança, o conceito de “agregado doméstico” designa o grupo elementar de 

solidariedade quotidiana, tendo como base um critério de co-residência entre indivíduos, o 

que implica quer a partilha do mesmo teto, quer a partilha de recursos e mesmo de atividades. 

Durante muitos séculos a família, enquanto grupo doméstico, constituiu o modo normal de 

fazer frente à reprodução e garantir a continuidade das gerações, mas também se revelava 

como uma verdadeira empresa, com objetivos produtivos e financeiros bem estruturados.  

A evolução e a mudança levaram a alterações e transformações na família, que deixou 

de ser um modelo tradicional prevalente, aparecendo novas formas de organização familiar. 

Tornou-se assim um fenómeno de caráter global bastante complexo.  

A sociedade, ao longo dos tempos, foi sofrendo várias transformações sociais e culturais 

que, Philippe Ariès expõe no seu livro “A História social da Criança e da Família”. O autor 

analisa as transformações da vida social através da representação da família, desde a era 

Medieval até ao século XIX, descrevendo de forma clara o cenário encontrado na época.  

Segundo o autor, desde a era Medieval, o modelo de família - o pai, a mãe e os filhos 

tinham um papel bem definido, em que a família integrava uma ordem social rígida. Em 

consequência dos fatores inerentes na época nasciam muitas crianças, mas sobreviviam 
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poucas. Havia uma alta taxa de mortalidade infantil e o número de bebés abandonados era 

bastante elevado na época. Havia ainda o costume de enviar as crianças, a partir dos sete anos, 

para viverem com outras famílias com o intuito de aprenderem ofícios, o hábito das mães de 

elite enviarem os seus filhos bebés para amas-de-leite, onde eram amamentados até aos dois 

anos. Isto levava a que a socialização e educação das crianças não fosse assegurada nem 

controlada pela família, mas sim, por adultos estranhos. (Ariès,1981) 

Na época Medieval o serviço doméstico confundia-se com o ensino, era a forma 

generalizada de educação, a participação das crianças na vida dos adultos é que garantia a 

transmissão de saberes de uma geração para a outra. Não havia lugar para a escola, esta estava 

destinada somente ao Clérigo, e mesmo os jovens clérigos que iam à escola eram muitas 

vezes colocados em regime interno, para poderem também aprender a servir. 

Estes hábitos, na época, eram vistos com normalidade, pois a criança não tinha a 

importância nem o reconhecimento que lhes é atribuído atualmente. Na época, “a família era 

mais uma realidade moral e social do que sentimental. (…) Do ponto de vista sentimental, a 

família quase não existia entre os pobres, e quando havia bens e ambição, o sentimento 

inspirava-se naquele que derivava das antigas relações linhagísticas” (Ariès, 1988:265). 

No século XV começam a surgir algumas transformações. A escola, embora de forma 

lenta, deixa de estar reservada exclusivamente ao clérigo, e passa a fazer parte da inicialização 

social da criança, separando a condição da criança da vida adulta.  

O conceito de infância e sentimento de família começam a surgir lentamente. Embora a 

mortalidade ainda se mantivesse bastante elevada, começava a surgir uma preocupação maior 

no cuidado dos filhos, (cuidados de higiene, vacinação, etc.,). No início do século XVII, deu-

se uma multiplicação das escolas, o que demonstrava a necessidade de uma educação teórica 

que rompesse com as antigas formas práticas de aprendizagem. Mas no caso das raparigas, o 

alargamento da escolaridade não se generalizou até ao século XVIII, estas continuavam a ser 

ensinadas através da prática como serventes.  

Nesta época a privacidade ainda era rara, as casas eram como grandes barracos, sem 

divisões. Essa ausência de delimitações fazia com que todas as coisas ficassem juntas, não 

existindo privacidade entre os elementos da família, todos partilhavam os mesmos espaços 

comuns. Aos poucos foram surgindo algumas mudanças nas casas e no próprio mobiliário, 

que indicavam uma transformação de valores, como o surgimento da ambição e da reputação.  

A família transformou-se profundamente, na medida em que foi modificando o seu 

modo de vida, dando maior valor à sua condição social. Começou a surgir uma preocupação 

com as crianças e com o seu crescimento e socialização. A necessidade de educá-la ou 
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prepará-la para a vida futura passou a fazer parte da dinâmica familiar, tendo a escola como 

principal complemento.  

No final do século XVII, a família passou a manter-se distante da sociedade, devido à 

necessidade da intimidade e da identidade dos seus membros, fator este que se tornou 

constante na dinâmica da estrutura familiar.  

Entre o século XVI e XVII foram tomando corpo um conjunto de ideias e convicções 

políticas, que tinham como foco a defesa e preservação das liberdades individuais na 

sociedade. O liberalismo defendia os direitos naturais dos indivíduos, começando por 

defender que a religião era um assunto privado não sendo função do estado impor uma crença 

qualquer aos cidadãos. Mais tarde as ideias liberais associam-se ao livre mercado, defendendo 

a diminuição do papel do estado na esfera económica, dando impulso ao sistema capitalista.   

As mudanças continuaram e intensificaram-se nos séculos seguintes, a família torna-se 

cada vez mais fechada (nuclear) e sentimental, ao contrário do modelo anterior, que era mais 

funcional (família como empresa). Existiram um conjunto de influências socioeconómicas na 

Europa, que fizeram com que, gradualmente, a civilização fosse mudando, dando cada vez 

mais importância à saúde, ao estudo da medicina, à higiene, à educação e à condição social. 

A partir de meados do século XVIII, nas franjas urbanas particularmente favorecidas da 

burguesia, desponta de forma notória, um novo modo de olhar para a criança, num universo 

familiar cujos contornos lentamente se configuram a partir dos valores do sentimento e da 

privacidade, a que Philippe Ariès, define no seu livro (1988), como a emergência do 

sentimento da família, que surge no final do século XVI e se intensifica no século XVIII.  

Em paralelo a este sentimento, o autor refere também o crescimento do sentimento de 

infância, (que foi abordado no início deste trabalho). Até então a vida passava-se em público, 

a densidade social não deixava lugar para a família. “Isto não quer dizer que a família não 

existisse enquanto realidade vivida – seria paradoxal negá-lo. Mas não existia enquanto 

sentimento ou enquanto valor” (Ariès,1988:316). As coisas passavam-se como se todos 

vivessem nas ruas, tudo era partilhado e vivido entre a sociedade, até que a família se 

converte numa sociedade fechada, onde se passa mais tempo em casa e em família. “Tudo se 

passa como se a família moderna colmatasse as falhas das antigas relações sociais, 

permitindo ao homem escapar a uma insuportável solidão moral. (…) Por toda a parte 

veremos assim reforçar-se a intimidade da vida privada em detrimento das relações de 

vizinhança, de amizade ou de tradição.” (Ariès,1988:317). Esta é a imagem da família 

moderna, uma família intensionalmente restrita, afetiva e educadora, onde existe uma 
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separação da criança do universo dos adultos por intermédio da escola. Está presente um 

sentimento forte de infância e de família.  

No século XIX, o vigoroso movimento industrial e a urbanização demandavam e 

justificavam a normalização dos hábitos, existindo um forte controlo social. Nas sociedades 

ocidentais produziram-se profundas transformações no universo familiar: alguns efeitos ainda 

hoje se mantêm, outros esvaneceram no decorrer o tempo. 

O liberalismo proporcionou as bases filosóficas para o sistema capitalista industrial, e 

com a industrialização, a família teve que fazer face a novas necessidades, tendo perdido 

algumas das suas antigas funções. O novo sistema económico em torno do capitalismo levou 

a uma modificação nos meios e nas relações de produção, as sociedades vão passando de uma 

lógica económica do trabalho, baseada, essencialmente, no trabalho agrícola, artesanal e 

comercial familiar, para uma outra do império da máquina, da separação entre espaço de 

habitação e espaço de produção e, por conseguinte, para um regime salarial. 

Com a industrialização dá-se a separação entre o local de trabalho e o local de 

residência, aquele, deixa de ser parte integrante da vida familiar pois realiza-se fora desta. 

“(…), o que acontece nesta nova época é que, entrando nas rodagens do capitalismo, 

contrariamente ao que se passava na exploração agrícola familiar, os trabalhadores estão 

cada vez mais separados dos meios de produção, que se tornam agora propriedade de um 

patrão com quem eles passam «a comercializar» o seu trabalho em troca de um salário.” 

(Leandro, 2011:69). 

Para o liberalismo, a industrialização trazia a libertação do homem de todas as formas 

de coerção e opressão consideradas injustas, a elevação e a utilização do valor da pessoa 

humana para benefício do próprio e da sociedade. A burguesia via a possibilidade de 

aumentar os seus lucros e o proletariado sentia-se fortalecido para lutar por uma vida mais 

humana, mais justa. 

Mas Karl Marx, fundador da teoria marxista, criticava radicalmente a ideologia liberal, 

defendendo que entre as classes de cada sociedade há uma luta constante por interesses 

opostos, desabrochando em guerras civis que poderiam ser declaradas ou não. No seu 

entender, na sociedade capitalista, a divisão social decorreu da apropriação dos meios de 

produção por um grupo de pessoas (burgueses), e da existência de um outro grupo 

expropriado detentor apenas do seu corpo e capacidade de trabalho (proletários), obrigado a 

trabalhar para o burguês. Em suma, os trabalhadores são economicamente explorados e os 

patrões adquirem lucro através da mais-valia. 
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A teoria marxista fala nas alterações da família como sendo um reflexo da organização 

socioeconómica, que deriva dos tipos de divisão social do trabalho. A família da sociedade 

capitalista seria um retrato da sociedade de classes, onde a desigualdade começava no seio da 

própria família. Na família, tal como na sociedade capitalista, existia uma classe (o homem) 

dominante que oprimia a outra classe (as mulheres). O casamento representava uma 

apropriação do outro para satisfação própria. Na visão marxista, só se acabaria com as 

desigualdades se a instituição família também acabasse; enquanto existisse família existiria 

desigualdade e divisão de classes. Contudo, esta visão marxista deixou de reconhecer outras 

razões que fomentavam o casamento e a união em família.  

Com o tempo, o que se constatou, não foi uma queda da instituição família, mas uma 

mudança na sua conceção. A família deixa de ser uma unidade de produção económica, pois 

grande parte da população começa a obter os recursos necessários no exterior do seio familiar, 

mas passa a ter um papel primordial na socialização das crianças, despertando um novo 

sentimento em relação à infância. A mulher surge com um novo papel na família, em que se 

deve dedicar ao cuidado dos filhos e da casa, deixando o trabalho para o homem. Os padrões 

de moralidade sexual e familiar alteram-se.  

Fausto Amaro (2006), na sua Obra “Introdução à Sociologia da Família” foca o estudo 

de Edward Shorter, referindo três áreas de mudança, ao nível cognitivo e emocional pelas 

quais a família passou:  

A primeira é a área do namoro, pois deu-se um crescente desenvolvimento do amor 

romântico e uma maior importância à felicidade pessoal na conjugação do casal. O casamento 

por conveniência, em que a escolha do parceiro era realizada pelos pais, começa agora a ser 

reclamada pelos próprios pares, invocando agora o critério amoroso para a realização dessa 

escolha.  

Outra das áreas em mudança foi a da relação mãe-filho, em que a mãe passou a investir 

mais narelação com o/os filho(s), pois o bem deste(s) passou a ter mais importância, levando 

a uma maior entrega emocional e dedicação no cuidar dos filhos. A mulher, a partir deste 

momento, assume o seu papel maternal e as suas funções domésticas, sendo este o seu papel 

na família. Neste contexto, o desenvolvimento do sentimento de infância caracterizava-se pela 

tomada de consciência de uma personalidade infantil e por um prolongamento do período da 

infância.  

A terceira área em mudança foi a relação com a comunidade: a vida passada na rua em 

comunidade diminui, em consequência a vida em família aumenta. A noção de privacidade, 

ganha uma dimensão que até então não existia. 
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Devemos salvaguardar que estas mudanças, não ocorreram de forma linear, em todos os 

países, em todas as regiões e em todas as classes sociais. Estas alterações e modificações 

repercutiram-se em períodos e velocidades distintas. Por exemplo, nas classes sociais mais 

desfavorecidas, a mão-de-obra feminina por vezes era indispensável para a sobrevivência 

familiar, o que trazia um caracter acrescido quanto ao papel da mulher na família. No entanto, 

se por questões de sobrevivência, as mulheres ocupassem, tal como os homens, um lugar no 

mercado de trabalho, isto não era bem visto pela classe operária da época. Esta insurgia-se em 

virtude da concorrência que daí decorria, mas também pela ausência da mulher junto dos 

filhos durante o dia, pela qualidade das refeições e dos cuidados do alojamento ou mesmo 

pela indisponibilidade familiar da mulher, que adviria aquando do regresso do homem a casa, 

após uma jornada de trabalho.  

Na sociedade atual, tal como na família, desenvolve-se o sentimento de que a criança 

constitui um capital. O casal tem menos filhos, mas com melhor saúde e educação. Os filhos 

contemporâneos são antes de mais pouco numerosos; a época das famílias ditas numerosas 

pertence ao passado. São também filhos desejados como um prolongamento do casal. “Assim, 

num turbilhão de mudanças que com o tempo se vão produzindo, a família vai-se afastando 

cada vez mais duma forma tradicional para ir construindo outras de cariz moderno. Formas 

em que a criança é entendida como objeto de afecto e de projecto e menos como recurso e 

onde a valorização das relações afectivas vão adquirindo uma importância fulcral.” 

(Leandro, 2001:117). O que não significa que as crianças anteriormente tivessem pouca 

afetividade ou fossem indesejadas, o que se sucedeu foi que, com as mudanças na estrutura 

social e familiar há uma tomada de consciência em relação à infância. Foram implantadas 

políticas públicas focadas na criança (o surgimento do ensino público, a carta dos diretos das 

crianças, etc.), e são estas mudanças que vão provocar novas atitudes em relação às crianças. 

Embora ainda coexistam muitos traços da família tradicional, na família atual tende-se 

para um desaparecimento da rigidez dos papéis familiares. Com a entrada da mulher no 

mundo profissional, desenvolve-se o princípio da igualdade de sexos. A mãe continua a ter o 

papel fundamental em relação aos filhos, sendo considerada na sociedade como o principal 

pilar na educação e afetividade, mas a tendência é que, cada vez mais, o pai, que tinha 

somente a função económica, passe a ter um papel tão ativo e importante como o da mãe na 

criação dos filhos. 

Mas será que podemos falar num tipo de família moderna? Ou estamos perante vários 

tipos de família no plural? 
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2.2 Complexidades do grupo familiar 

Uma das particularidades da sociedade atual é, sem dúvida alguma, a existência de uma 

multiplicidade de formas de família. Deste modo, não podemos falar de família como se só 

existisse um modelo de vida familiar universal. 

 Podemos começar por distinguir a família quanto à posição do indivíduo: família de 

orientação e família de procriação. A primeira é onde o indivíduo nasce e cresce e a segunda é 

a família a que o indivíduo dá origem (a que ele próprio forma).   

A partir da industrialização, houve uma predominância da família dita nuclear, em 

detrimento da família extensa. Segundo Amaro “designa-se por família nuclear a família 

constituída pelos pais e pelos seus filhos solteiros. A família extensa é constituída pela 

família nuclear e outros parentes, como tios, avós, ou núcleos familiares com origem no 

casamento dos filhos” (Amaro, 2006:71).  

Parsons defendia que o desenvolvimento da família nuclear responderia assim às 

exigências de mobilidade geográfica e profissional requeridas pelas sociedades industriais. A 

literatura revela que a monogamia foi a primeira forma de família com bases na economia, 

representando um triunfo da propriedade privada sobre a propriedade comum primitiva. E tal 

como defendia Marx e Engels, a família monogâmica trazia consigo intrinsecamente o 

conflito entre homens e mulheres traduzindo proporcionalmente as contradições e os 

antagonismos que movem a sociedade, reforçando a distinção de classes. O homem passou a 

apoderar-se da direção da casa, iniciando um processo de instauração da família patriarcal, 

prevalecendo o sistema monogâmico de casamento.  

Com este novo sistema de família e uma sociedade capitalista, a família deixa de ser a 

única fonte fornecedora e responsável dos seus membros, dividindo essa função com o 

Estado. Este tem a função de satisfazer as necessidades dos cidadãos, oferecendo-lhes 

assistência, trabalho, educação e saúde.  

Surgem então os debates sobre os valores e a importância da família. Será que a família 

está a desaparecer? Ou estará somente a diversificar-se? Quanto a estas questões manteremos 

um posicionamento crítico sobre ambas as perspetivas, mas tendo como base fundamental, 

que existiram mudanças sociais que tiveram influência na família dita “tradicional” passando 

a existir uma pluralidade de famílias.  

 

2.2.1 Tipos de Família 

A evolução das sociedades ocidentais trouxe consigo novos tipos de família. Rompendo 

a regra de que famílias eram apenas formadas pelo casamento, reconheceu-se a existência de 
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outras formas de família e a liberdade da existência de filhos fora do casamento. Podemos 

resumir em cinco tipos de família:  

- A primeira das famílias é a matrimonial: formada por um homem e uma mulher 

consagrada a partir do matrimónio, com ou sem filhos; 

- As famílias unipessoais: compostas por uma só pessoa solteira ou viúva (as também 

designadas, tipo solitário); 

 - As famílias monoparentais constituídas por um dos pais e os filhos;  

- As famílias recompostas ou reconstruídas: que se formam através de uma nova união 

em que pelo menos um dos conjugues traz os seus filhos dependentes para coabitar; 

 - E as famílias homossexuais formadas por duas pessoas do mesmo sexo, com ou sem 

filhos (Amaro, 2006). 

Hoje em dia, os tipos de família são diversos devido à proliferação de várias formas de 

vida e estão em permanente processo de mudança e transformação. Ou seja, numa mesma 

sociedade convivem várias formas familiares que se associam à vida social dos indivíduos 

que a compõem. Torna-se por isso pertinente conhecer e perceber os vários tipos de família, 

pois estes são reveladores de uma certa forma de organização e interação familiar. “Mais 

importante do que a extensão é, para analisar a família, perceber o contexto em que ela 

funciona e as ligações profundas que sempre se estabelecem entre formas da organização 

social e formas de organização e estratégia familiar.” (Almeida, 1994:102). 

Ao analisar os tipos de família consegue-se apreender as suas práticas, influências culturais 

e religiosas, assim como, compreender as dinâmicas no seu interior (as relações entre os 

elementos da família, os seus valores e normas, etc.) e as dinâmicas no exterior (em relação ao 

trabalho, à vida económica e a sociedade). 

 

2.2.2 Socialização e Habitus 

Independentemente da sua forma, a família é a base das experiências sociais e culturais 

do sujeito. Ela é o primeiro e principal agente de socialização e é através dela que o sujeito 

adquire competências e mecanismos para ingressar no mundo social. A interação entre o 

ambiente familiar, escolar, e o mundo, vai socializar o sujeito e defini-lo enquanto indivíduo.  

Para Bourdieu, o indivíduo é um ator socialmente constituído e que carrega consigo 

uma bagagem social e cultural que se diferencia de pessoa para pessoa. Ao indivíduo, 

Bourdieu dá o nome de “agente”. Um dos objetivos deste estudo prende-se em compreender o 

comportamento das famílias dependentes do RSI com crianças em risco e a sua repercussão 

na vida dos seus filhos. Perceber as dinâmicas e hábitos sociais destas famílias e compreender 
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de que forma isto poderá condicionar a vivência dos seus descendentes. Mostra-se por isso 

relevante, neste trabalho, analisar o conceito de “habitus” explorado por Bourdieu.  

O conceito de habitus é uma noção filosófica antiga, da escolástica medieval, que foi 

recuperada e trabalhada por Pierre Bourdieu depois dos anos 60. “Em Bourdieu (1984, 2002), 

o conceito de habitus é definido como conjunto de disposições com dimensão ética, de 

princípios práticos (ethos) que somos capazes de acionar, mesmo que não sejamos capazes 

de questionar e interrogar os valores que os sustentam. As pessoas podem mostrar-se 

incapazes de responder aos problemas éticos, e na prática serem capazes de responder às 

situações que lhes correspondem. Permite, pois, dar conta do paradoxo contido no facto de 

as condutas serem dirigidas para fins, sem que os indivíduos que as sustentam tenham 

consciência desses fins.” (Marques, 2014:27). Ou seja, poderá dizer-se que o habitus é o 

modo como a sociedade se “deposita” nas pessoas, sob a forma de disposições duráveis, 

capacidades treinadas e tendências estruturadas para pensar, sentir e agir de modos 

determinados. Podemos dizer que o habitus constitui a nossa maneira de perceber, fazer, 

julgar e valorizar o mundo, condicionando a nossa forma de pensar e agir, quer corporal quer 

materialmente. 

É o habitus que nos permite compreender como é que a necessidade, ou o 

constrangimento das condições e dos condicionamentos sociais, se transferem para o interior 

do indivíduo. É um conjunto unificador e separador de pessoas, bens, escolhas, consumos, 

práticas, etc. O que se veste, o que se come, o que se bebe, e que música se ouve, constituem 

práticas distintas e diferenciadoras: são princípios classificatórios, de gostos e estilos 

diferentes. Ou seja, o habitus de cada indivíduo irá fomentar um esquema classificatório do 

que é bom e do que é mau, do que se gosta e do que não se gosta. Um exemplo disso é o gosto 

musical, que não se trata apenas de uma subjetividade direta, mas também, de uma 

objetividade interiorizada condicionado também pela estrutura social. 

Segundo Loïc Wacquant (2007), o habitus transcende a oposição entre objetivismo e 

subjetivismo, na medida em que se trata de uma noção mediadora entre a interiorização da 

exterioridade e a exteriorização da interioridade, ou seja, a sociedade torna-se depositada nas 

pessoas sob a forma de disposições duráveis e propensões estruturadas para pensar, sentir e 

agir, que então as guiam em suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações de 

seu meio social existente (Wacquant, 2007). 

O habitus é adquirido socialmente, através das práticas do dia-a-dia, desde que 

nascemos e acompanha-nos até morrermos. É por isso variável através do tempo, do lugar e 

da distribuição do poder. É transferível entre vários domínios, como é o caso dos domínios do 
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consumo (música, desporto, alimentação, etc.), mas também nos domínios políticos e 

patrimoniais. O habitus é durável mas não estático ou eterno, pois as disposições sociais 

podem ser modificadas ou rompidas por novas forças externas. Os esquemas implantados na 

infância têm um peso maior aos esquemas subsequentes, que vão sendo filtrados tendo por 

base o esquema adquirido durante a infância. A transformação do hábito social dos indivíduos 

é sempre um processo extremamente lento, pois as estruturas da personalidade social são 

duradoras e resistentes à mudança. Resistem às inovações múltiplas requeridas pela passagem 

para um novo nível de integração (Wacquant, 2007). 

Bourdieu defendia que a família tinha um importante papel na constituição e formação 

do indivíduo, visto que é através do habitus familiar que se adquire as primeiras e principais 

competências sociais e culturais. É necessário existir um contato prolongado e efetivamente 

significativo entre os membros da família e o sujeito, garantindo desta forma condições 

favoráveis à vida escolar e à sua passagem para a vida adulta. A relação primária na família, e 

posteriormente na escola, são espaços da formação do sujeito, onde este adquire a sua 

bagagem social, cultural e linguística. O habitus familiar estrutura todas as experiências 

futuras, regulando e controlando os impulsos e as emoções.   

Através desta análise compreende-se que o meio familiar e escolar irá condicionar todo 

o percurso do indivíduo. Embora o habitus seja adquirido ao longo de toda a vida, é na altura 

da infância que vai implantar as bases socioculturais do indivíduo, sendo posteriormente mais 

complexo criar novos habitus. Este processo explicita em parte a questão da reprodução 

social, em que os indivíduos reproduzem situações semelhantes às dos seus progenitores, 

desenvolvendo uma história de vida similar a dos seus pais. Mas o conceito do habitus 

também se mostra relevante para explicitar o reverso da reprodução social, ou seja, em que os 

indivíduos alteram o curso da reprodução da situação herdada. Note-se que, ao revelar o 

sistema das condições sociais que tornaram possível uma maneira particular de ser ou de 

fazer, enunciando os determinismos sociais das práticas, é-nos permitido esclarecer as 

possibilidades de ação libertadora em relação a esses determinismos. Para isso, mostra-se 

relevante também compreender o processo de vulnerabilidade. 

 

2.2.3 Funções da família: 

Compreende-se, que a família constitui um sistema dinâmico, desempenhando funções 

importantes na sociedade, a família como sistema comunicacional contribui para a construção 

de soluções integradoras dos seus membros no sistema como um todo.  
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O sociólogo T. Parsons na sua análise falava de duas funções básicas na família: A 

socialização dos filhos e estabilização da personalidade. Para este autor, o processo de 

socialização primária (pais a filhos) é um processo de transmissão da cultura a partir do qual a 

criança pode tornar-se membro da sociedade em que nasceu. A segunda função está 

relacionada com o crescente isolamento da família nuclear, e com a distribuição de papéis 

diferenciados dos pais. A família opera e interage mediada pelos papéis no sistema social, 

tendo o homem, e a mulher, um papel bem distinto e definido. Para T. Parsons, o papel do 

homem e da mulher na família, estavam bem determinados e não se podiam confundir, pois 

isso levaria a uma desorganização familiar. Mas esta perspetiva teórica veio a demonstrar-se 

inconsistente, dado que as transformações que foram surgindo na família trouxeram alterações 

nas funções da família e nos papéis do homem e da mulher.  

A família é a matriz de desenvolvimento dos seus membros, no entanto temos de vê-la 

como um sistema dentro de outros sistemas, inseridos num determinado contexto com uma 

cultura própria. Assim, sendo um grupo está sujeita a pressões tanto internas como externas 

para se acomodar às instituições sociais, o que leva a surgirem transformações. A família é o 

elemento mais firme, mais seguro e mais estruturante no desenvolvimento da personalidade 

dos seus membros. É o local privilegiado para a formação dos valores dos filhos, sendo que os 

adultos desempenham um papel decisivo no pleno desenvolvimento das capacidades, atitudes 

e valores que sustentam as competências do sistema como um todo. A comunicação é o fator 

principal a estruturar, pois é nela que assentam as práticas de interação formativa, relacional, 

educativa e integração social dos elementos que o constituem (Dias,2001). 

Podemos dizer que a família contemporânea, em termos sociológicos, desempenha 

funções básicas essenciais e necessárias para a sua continuidade: desde biológica, económica, 

social, cultural e afetiva. 

 Dentro da função biológica está a função de reprodução e de sobrevivência, visto ser na 

família que se proporciona o ambiente para a reprodução, oferecendo a possibilidade de uma 

atividade sexual socialmente admitida. Esta é uma função que sempre fez parte da família, 

que assegura a continuidade da geração e a sobrevivência da sua “espécie/linhagem”. A 

questão económica é também muito importante, pois ela garante a subsistência dos seus 

membros principalmente dos elementos mais desprotegidos como é o caso das crianças e dos 

idosos. Ela dispõe, para os seus membros, de um rendimento e de uma organização das 

despesas. As funções culturais e sociais da família, são das funções que têm vindo a sofrer 

mais alterações ao longo do tempo, mas também são das funções mais determinantes para a 

criança. “A família torna-se num espaço onde cada homem e cada mulher forjam uma forma 
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de interioridade-exterioridade peculiar, capaz, por um lado, de permitir aos familiares 

individualizados de se reconhecerem como seres dotados de profundidades intimas, e por 

outro, de forjarem um sentimento de autenticidade, ou seja, uma certa maneira de ser homem 

ou mulher, distinta de qualquer outra, o que se ajusta perfeitamente aos valores da 

modernidade mais recente (C. Taylor, 1992).” (Leandro, 2001:89). 

Tal como foi possível verificar, na análise da evolução histórica e social da família, 

existiram profundas transformações que interferiram na vida das suas crianças. Como já 

referimos, antigamente, mesmo quando as mulheres exerciam o papel exclusivo de mães e 

donas de casa, houve momentos em que a educação dos filhos era, em parte, realizada por 

amas-de-leite ou por outras famílias, onde a criança deveria aprender um ofício. Atualmente, 

a mulher insere-se no mercado de trabalho e, muitas vezes, não dispõe de tempo para realizar 

a tarefa de mãe, recorrendo a instituições ou a outras pessoas para desempenhá-las. Assim, 

podemos verificar que o modo de educar e criar os filhos ao longo do tempo sofreu profundas 

modificações, mas continua agarrado a valores, ritos, mitos e costumes familiares. O papel da 

mãe e do pai permanece em larga medida, indispensável. 

A família constitui, o núcleo social onde a criança nasce, se alimenta, cresce e adquire 

os primeiros conhecimentos. É no seio da família que a criança faz a sua primeira 

aprendizagem da sociedade, e essa aprendizagem marcará toda a sua existência. É no interior 

deste meio que a criança desabrocha para a vida, aprende as primeiras palavras, a relacionar-

se com os outros, com a sociedade e até com a vida espiritual. É na família que a criança 

elabora um sistema de crenças, um sistema simbólico e um conjunto de representações que 

orientam o seu processo de socialização. A educação recebida na família é determinante em 

toda a vida da criança, embora a escola e os mass media sejam cada vez mais importantes. A 

família é então considerada o primeiro e principal agente de socialização, em que através do 

pai, da mãe e outros elementos da família começa a socializar-se, e a desenvolver as suas 

qualidades e competências sociais que, mais tarde, farão de si um adulto autónomo 

independente.“(…) a família advém, frequentemente, o espelho onde cada um, pode ao 

mesmo tempo reflectir a sua imagem e retrabalhá-la através da imagem que lhe reenvia o 

outro. Deste modo, ela permite aos seus elementos encontrar as componentes que lhe 

permitem forjar uma certa forma de identidade personalizada sem, contudo, ter de ser 

absorvido pela da família” (Leandro, 2001:90). 

É através da socialização que o ser humano vai assimilando a linguagem, os hábitos, as 

normas sociais, as crenças e os valores considerados adequados à sociedade. O amor, o afeto e 

a autoridade dos pais são instrumentos fundamentais da socialização. A educação é um 
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processo que faz parte da socialização, e que se inicia em casa com a família e continua na 

escola. Esta é o segundo principal agente de socialização. O grupo de pares, do clube, os 

amigos da família, também têm um papel significativo na socialização da criança e ajudam a 

construir a identidade pessoal do indivíduo. 

A questão do carinho e dos afetos também é muito importante para o desenvolvimento e 

socialização do indivíduo. Para o desenvolvimento harmonioso da personalidade, a criança 

tem necessidade de um clima afetivo particular, que só a família lhe pode proporcionar. “O 

amor é imprescindível para o bom desenvolvimento da personalidade da criança, tanto para 

a sua maturidade afectiva como para a sua evolução intelectual.” (Flores, 1994:15). Sendo 

estes cuidados prestados com qualidade e regularidade, a figura que os presta tenderá a 

funcionar como "figura de vinculação", proporcionando à criança um sentimento de 

segurança, sempre que esta se sinta ameaçada por medos, desconforto ou mal-estar.  

 

2.2.3.1 Conceito de Vinculação entre pais e filhos 

A teoria da vinculação, foi desenvolvida a partir de 1950 por John Bowlby (1969), 

defendendo a necessidade humana universal dos indivíduos desenvolverem ligações afetivas 

ao longo da sua existência, com o objetivo de atingirem segurança. “Por relações de 

vinculação entendem-se aquelas relações que são únicas e exclusivas que constituem 

importantes recursos na procura de conforto e de apoio, que implicam afectos intensos 

sobretudo em momentos de separação. São relações insubstituíveis e a sua perda é 

irreparável.” (Matos,1996:45)  

Desde o nascimento, a criança precisa de desenvolver uma relação de vinculação com a 

mãe ou outra figura maternal substitutiva. Através desta relação a criança constrói 

determinados modelos internos dinâmicos, que se constituem em representações de si próprio 

e dos outros e determinam o modo como subsequentemente vai organizar a sua ação com as 

pessoas e com os objetos em seu redor. Ou seja, em função da vinculação desenvolvida com a 

mãe, a criança vai desencadear um modelo interno – caracterizado pela adequação ou 

inadequação da interação de vinculação, que irá determinar um autoconceito positivo ou 

negativo, desenvolvendo ações adaptadas ou desadaptadas à realidade física e social. Esses 

modelos internos que cada um elabora a respeito de si próprio e dos outros derivam em 

grande parte do modo como representa a relação de vinculação que estabeleceu com a mãe, e 

funcionam como guias para interpretar os acontecimentos interpessoais, formando 

expectativas acerca de como os outros irão agir e reagir e como terá de ser bem-sucedido para 

que os outros gostem de si.  
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A qualidade dos cuidados parentais recebidos nos primeiros anos de vida é fundamental, 

determinando a saúde mental e as trajetórias desenvolvidas pelos indivíduos. Alguns estudos 

indicam que uma relação de vinculação segura aos pais gera sentimentos maiores de 

competência pessoal e é associado a um nível maior de autoestima e de autonomia, 

influenciando a qualidade das relações de amizade. Já uma relação de vinculação insegura 

aumenta a probabilidade de manifestação de problemas do comportamento e relacionamento.  

Mas a vinculação não é só importante na infância, nem na relação familiar. Ela mostra-

se relevante em todo o ciclo de vida, dentro e fora do contexto familiar, visto que, juntamente 

com a emergência das capacidades cognitivas do jovem e do adulto, pode criar condições para 

lidar com situações e experiências afetivas precoces com algum distanciamento e capacidade 

de ajuste. “De facto, se as experiências afectivas ocorridas na infância se revelam de extrema 

importância para o desenvolvimento de sujeito e muito particularmente de um sentido interno 

de segurança pessoal, não podemos descurar os diferentes contextos de vinculação que o 

sujeito vai percorrendo ao longo do ciclo de vida e o impacto que estes poderão ter na 

transformação de modelos construídos acerca de si próprio e do mundo” (Matos, 1996:51). 

O que a teoria da vinculação nos mostra é que, as relações de proximidade emocional são 

fundamentais para o funcionamento e desenvolvimento humano, ajudando o indivíduo a 

evoluir e a saber lidar com as situações do dia-a-dia.  

A criança tem necessidade de ter uma situação estável e equilibrada na sua família: 

estabilidade nos afetos entre os pais, estabilidade na orientação e educação, assim como, nas 

condições económicas e materiais do lar, enquanto não alcança a sua total autonomia.  

 

2.3 A mobilidade social: Trajetória e origem social. 

Ao longo deste capítulo fomos expondo vários conceitos importantes como a 

socialização, o habitus a vinculação, etc., estes conceitos ajudam-nos não só a compreender a 

importância da família na formação da personalidade do indivíduo, como também a explicar 

as mudanças e/ou reprodução social que o sujeito pode ou não passar ao longo da sua vida. 

As famílias estão inseridas numa estrutura de classes que lhes é anterior e exterior. 

“Para Marx, uma classe é um grupo de pessoas com posição comum face aos meios de 

produção – os meios pelos quais ganham o seu sustento.” (Giddens, 2007:285). A família é o 

primeiro e principal espaço de (re) produção social, onde se nasce, cresce e é educado - é o 

que determina o grupo social de pertença do indivíduo. A origem familiar é o barómetro de 

avaliação da pertença de classe, é a partir dela que são avaliados os movimentos e as 

trajetórias de mobilidade social, pois dependendo de vários fatores, o indivíduo pode 
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permanecer na sua classe social de origem ou enveredar por uma trajetória de mobilidade 

social ascendente ou descendente. 

A mobilidade social é um conceito estudado na sociologia, e indica a possibilidade de 

um indivíduo transitar de uma classe para outra. A mobilidade pode acontecer no sentido 

horizontal - alterações no estatuto social, mas que não provocam mudança de classe ou de 

estrato social, ou, no sentido vertical - em que há uma alteração da classe social que pode 

acontecer de forma ascendente (de uma classe baixa para outra superior) ou descendente (de 

uma classe alta para outra inferior). Existem ainda duas formas de estudar a mobilidade: pelo 

estudo das carreiras dos indivíduos, observando se ascenderam ou descenderam -mobilidade 

intrageracional, ou comparando as ocupações dos filhos com as dos seus pais e/ou avós- 

mobilidade intergeracional. (Giddens,2007) 

Como fomos explanando ao longo do trabalho realizado, a família é a base das 

experiências sociais e culturais do sujeito e contribui para a formação de um habitus bem 

vincado que estrutura todas as experiências futuras. Esta ideia faz com que a classe social de 

origem pareça um fatalismo social, no entanto, com o decorrer do tempo e as circunstâncias 

em que o indivíduo se desenvolve há sempre a possibilidade de ocorrência de mudança.  

A escola massificadora aparece na sociedade como fonte de igualdade de 

oportunidades. Acreditava-se que por meio da escola pública e gratuita seria resolvido o 

problema do acesso à educação e, assim garantida, em princípio, a igualdade de oportunidades 

entre todos os cidadãos. Existiria uma competição igualitária dentro do sistema de ensino, que 

levaria os indivíduos mais dotados a atingir posições superiores de forma justa e igualitária. 

Neste ponto de vista, a escola seria neutra nas questões de hierarquização e mobilidade social, 

pois selecionava os seus alunos com base em critérios racionais e objetivos. Mas com o tempo 

veio aperceber-se que a escola não era tão neutra quanto se julgava. Irrefutavelmente, hoje 

sabe-se que as qualificações têm uma forte relação com o poder económico, sendo a escola a 

instituição responsável na aquisição de qualificações, no entanto, apesar da escola ser gratuita 

e obrigatória para todos, independentemente da classe ou estrato social, é também uma das 

principais instituições por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais.  

Foi através de Bourdieu que esta perspetiva sobre a escola passou a ser concebida pelas 

ciências sociais, e hoje em dia até pelo senso comum, pois ele questionava a neutralidade da 

escola e do conhecimento escolar. Este autor defendia que os alunos não são indivíduos 

abstratos que competem em condições igualitárias na escola, mas são antes, atores 

socialmente constituídos, que trazem consigo uma bagagem social e cultural diferenciada, que 

pode ser mais ou menos rentável no mercado escolar. Por seu lado, a escola é uma instituição 
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que apresenta e exige dos alunos os gostos, as crenças, as posturas e os valores dos grupos 

dominantes, exposta como cultura universal. 

Percebeu-se que a escola não estava a proporcionar igualdade de oportunidades, antes 

pelo contrário. Estas desigualdades intensificaram-se com a difusão das escolas privadas, o 

que reforçou o ensino dual, em que as escolas privadas são frequentadas pelas classes sociais 

mais favorecidas, e as escolas públicas são frequentadas pelos filhos dos trabalhadores de 

classes baixas. Para combater esta tendência desigualitária, têm sido desenvolvidas algumas 

políticas de discriminação positiva, que trocam a lógica da igualdade pela lógica da equidade, 

em que a distribuição de recursos deve ser diferenciada em função das necessidades de cada 

um. Exemplo disso, em Portugal mais recentemente, são os programas como o GAAF
2
 e o 

TEIP
3
 que visa o envolvimento entre escola, comunidade e família para a apropriação, por 

parte das comunidades educativas, particularmente desfavorecidas, de instrumentos e recursos 

que lhes permitam orientar a sua ação para a reinserção escolar dos alunos. 

Apesar das tentativas de proporcionar maior igualdade de oportunidades, a verdade é 

que a teoria defendida por Bourdieu é algo que ainda hoje se verifica no sistema de ensino, 

em que o próprio acesso à escola não é igual para todo. Por exemplo, a escolha da instituição 

de ensino não é aleatória nem igualitária, assim como a própria escolha do curso a seguir, é 

influenciada por várias questões sociais e culturais vividas pelo sujeito. Os processos de 

segregação escolar não têm deixado de se fazer sentir, e isto está fortemente relacionado com 

as trajetórias sociais dos progenitores dos alunos, a origem étnico-nacional, o território de 

residência (rural, urbano, centro da cidade, subúrbios) e com a condição de género num caso 

mais recente (Seabra, 2009).  

Ao longo do tempo, constatou-se que a escola não tinha a função igualitária que se 

supunha, mas ainda assim, representa o contexto social com maior probabilidade de 

concretizar alguma mudança social. “Se é verdade que a escola tem um papel limitado no 

esbatimento das desigualdades sociais, podendo mesmo exercer uma influência negativa, ela, 

simultaneamente, permanece no centro da integração” (Seabra, 2009:100). Os efeitos das 

políticas de discriminação positiva no contexto escolar não têm produzido os resultados 

                                                 
2
 GAAF – É um (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família) que visa contribuir para o desenvolvimento 

harmonioso e global dos adolescentes numa articulação entre escola, família e comunidade. 
3
 Os TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) foram criados em 1996 pelo Ministério da 

Educação, através do Despacho 147-B/ME/96, e permitiram a adopção de um novo modelo de gestão que 

proporciona maior autonomia aos estabelecimentos de ensino e uma vontade de descentralização e partilha do 

poder no processo educativo, a fim de promover maior igualdade no acesso e sucesso educativo, muito em 

particular de crianças e jovens em situação de risco e exclusão. (Ferreira, Isabel e Teixeira, Ana Rita, 2010: 331) 
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esperados, no entanto, a escola continua a fomentar a esperança de mobilidade social para o 

indivíduo.  

A escola é um importante agente intermediário para a mobilidade social, mas para isso é 

preciso reconhecê-lacomo um microcosmos da sociedade e, como tal, um espaço e um tempo 

de interações entre pessoas diferentes na idade, no género, na cultura, na(s) língua(s), na 

religião, no conhecimento, etc. É necessário reconhecer as diferentes bagagens sociais e 

culturais de cada aluno e saber articular com a escola, família e comunidade essas diferenças, 

mediá-las de forma a reter o melhor aproveitamento possível de todas as partes. 
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3. Pobreza e exclusão social 

 

3.1 Conceitos e definições de pobreza 

Neste capítulo pretendemos determinar e relacionar os conceitos de Pobreza e Exclusão 

Social, tendo presente que as famílias aqui em estudo estão inseridas num plano de ajuda do 

estado (RSI), por se encontrarem em situação de carência económica grave; o que significa 

que estão numa situação de pobreza e por vezes de exclusão social. A definição destes 

conceitos torna-se importante para permitir uma visão mais clara e conceitual dos objetos em 

análise. Ao compreender a complexidade do fenómeno e os diferentes conceitos e formas de 

abordagem, torna-se possível conceber e compreender as políticas públicas, que buscam trazer 

soluções eficazes para o problema.  

O conceito de pobreza é algo extremamente complexo, está associada ao conceito de 

privação e falta de recursos e não apenas à insuficiência de rendimentos. A privação reflete 

más condições de vida, sendo o lado mais visível da pobreza. “Normalmente trata-se de 

privação múltipla, isto é, em diversos domínios das necessidades básicas: alimentação, 

vestuário, condições habitacionais, transporte, comunicações, condições de trabalho 

possibilidade de escolha, saúde, e cuidados de saúde, educação, formação profissional, 

cultura, participação na vida social e politica, etc.” (Costa, 2007:27).  

Apesar de a privação ser o elemento mais visível numa situação de pobreza, esta não 

fica resolvida apenas através da eliminação do problema, pois fica por resolver a falta de 

recursos. A pobreza é um fenómeno multidimensional (daí a grande dificuldade na sua 

medição),deste modo, a falta de recursos sentida nessa situação, está ligada à consequente 

privação e exclusão de vários aspetos fundamentais da vida em sociedade, como: as condições 

de vida, a participação política e social, o poder, a cidadania, etc.  

Devido ao seu caráter complexo, o conceito de pobreza tem vindo, ao longo dos tempos 

a desmultiplicar-se em várias dimensões, surgindo desta forma várias dicotomias que 

explicitam o conceito de pobreza. 

Segundo alguns autores, como Giddens e João F. de Almeida, podemos distinguir dois 

tipos de pobreza: a pobreza absoluta e a pobreza relativa. A pobreza absoluta enraizada na 

ideia de “subsistência”, refere-se à inexistência das condições básicas (recursos materiais, 

sociais, simbólicos) que permitam sustentar uma existência saudável. A pobreza relativa é 

relacionada com o padrão de vida geral que prevalece numa determinada sociedade. 

“Segundo o conceito de pobreza relativa são pobres os grupos, as famílias e as pessoas cujos 



43 

 

recursos são tão escassos que se encontram excluídos dos modos de vida tidos por 

minimamente aceitáveis e do exercício dos direitos de cidadania básicos no país onde 

vivem.” (Almeida, 1994:167). 

O fenómeno de pobreza é de difícil medição direta, tem que se ter em conta que este é 

um conceito relativo no tempo e no espaço, tendo que ter como referência, os valores 

predominantes numa dada sociedade. As características da pobreza variam de sociedade para 

sociedade, mas tem por base a insuficiência económica do indivíduo que não consegue 

colmatar as suas necessidades básicas com os rendimentos que tem ao seu dispor. Por isso, 

para efeitos da definição de políticas de combate à pobreza, considera-se o indivíduo que vive 

em pobreza aquele cujo rendimento é igual ou inferior ao nível do rendimento mínimo 

estabelecido (Almeida, 1994).   

Outra das dicotomias presentes no conceito de pobreza é a distinção entre pobreza 

objetiva e subjetiva. A pobreza objetiva é baseada num padrão de referência; para se poder 

caracterizar objetivamente os pobres, é por vezes traçado em alguns países um limiar da 

pobreza ajudando na padronização. Já no caso da pobreza subjetiva, considera pobres aqueles 

que se definem como tal, ou seja, “(…) são as representações da pobreza construídas pelos 

actores e grupos sociais que estão em causa, introduzindo a dimensão da percepção e 

perspectiva subjetiva da pobreza” (Costa, 1984 citado por Rodrigues,1999: 67). 

Cada vez mais, se faz distinção entre pobreza tradicional e nova pobreza, pois esta é 

uma realidade cada vez mais presente na nossa sociedade. Entende-se como pobreza 

tradicional aquela associada a uma situação crónica, que normalmente se encontra no mundo 

rural. A nova pobreza está relacionada com as reestruturações económicas e tecnológicas, que 

causam efeitos no sistema produtivo, provocando aumento do desemprego e da precariedade 

(Rodrigues, 1999).  

Torna-se importante também distinguir a pobreza temporária da pobreza duradoura, em 

que a primeira é uma situação de pobreza delimitada no tempo, de carater temporário, onde 

podem ocorrer entradas e saídas da situação de pobreza. A pobreza duradoura remete para 

uma reprodução da pobreza de forma cíclica ou para uma reprodução social. (Rodrigues, 

1999). Uma pobreza duradoura leva a que sejam enfraquecidas, e com o tempo mesmo 

eliminadas, as relações com outros sistemas sociais como: o mercado de bens e serviços, o 

sistema de saúde, o sistema educativo, a participação política, laços sociais com amigos e com 

a comunidade, etc. (Bruto da Costa, 1998). Quanto mais profunda for a privação, tanto maior 

será o número de sistemas sociais envolvidos e mais profundo o estado de exclusão social. 
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Deste modo, entende-se que “a pobreza é, assim, uma noção de algum relativismo 

conceptual, nas suas dimensões temporais e espaciais. Este relativismo socioistórico impede 

a consideração da pobreza como uma noção absoluta, definida ora por uma lógica de 

«mínimos sociais» para a subsistência (uma tradição mais francesa), ora por uma lógica de 

conjunto de bens e serviços imprescindíveis (de raiz mais norte-americana) ” (Rodrigues, 

2010:32).  

São vários os domínios em que a pobreza se manifesta. As desigualdades podem se 

revelar em vários setores como: 

- Nas condições de acesso à saúde - por um menor consumo de serviços médicos e 

também um menor acesso à cura de doenças (por falta de medicamentos, exames, cuidados 

médicos, etc.). O que pode levar as pessoas a contraírem doenças com maior facilidade, a 

terem uma esperança de vida mais curta, uma maior taxa de mortalidade infantil, etc.; 

- Nas condições habitacionais - à condição de pobreza corresponde, normalmente, uma 

falta de conforto habitacional, onde por muitas vezes falha, o acesso a infraestruturas básicas, 

que pode levar a problemas de higiene e saúde.  

- No acesso ao ensino - à pobreza associam-se também níveis baixos de escolaridade; 

embora o ensino seja obrigatório, gratuito e tido como igual para todos, na prática nem 

sempre é assim. O acesso à educação é muitas vezes vedado, por razões económicas ou 

associadas à cultura do indivíduo. Um exemplo disso é o caso da comunidade cigana, que por 

razões culturais, muitas vezes impede os filhos de frequentarem a escola. A baixa 

escolaridade leva a uma maior dificuldade de ingressão no mercado de trabalho ou a 

empregos mal remunerados. Isto faz com que as próximas gerações se mantenham numa 

situação de pobreza, repercutindo a vivência familiar anterior.  

- No acesso ao mercado de trabalho - O desemprego é um dos fatores preponderantes 

na ligação à pobreza. E, hoje em dia, não se verifica um difícil acesso apenas para as pessoas 

analfabetas ou de baixas qualificações. O desemprego hoje, também se verifica nos jovens 

qualificados à procura do primeiro emprego, e nas pessoas experientes, que viram cessar o seu 

posto de trabalho - que são considerados inaptos para ingressar, novamente, no mercado 

laboral pela sua idade ou pela falta de escolaridade/diplomas. Isto tudo resulta num número 

elevado de desempregados, de curta e/ou longa duração, que nem sempre têm direito a 

subsídio de desemprego, enquanto outros só o tem por períodos curtos. A estrutura do 

mercado de trabalho funciona, geralmente, como fator de agravamento das condições de 

precariedade e exclusão.  



45 

 

Estes domínios dão a constatar a existência de grupos sociais vulneráveis à pobreza (que 

iremos falar mais à frente neste trabalho) e têm uma estreita relação com as questões de 

classes sociais. Pois, como fomos referindo no tema da “mobilidade social”, a classe social do 

indivíduo influencia profundamente a sua trajetória social, orienta e determina as 

qualificações do indivíduo. Verifica-se que os estudantes de classes sociais mais baixas, 

tendem a ter escolaridade mais reduzida; mas mesmo quando seguem trajetórias mais longas 

de escolaridade, frequentando o ensino superior, enveredam por áreas de estudo consideradas 

socialmente como menos prestigiadas, como podemos comprovar no texto de F. Luís 

Machado sobre “classes sociais e estudantes universitários” de 2003. 

“A hierarquia de prestígio socialmente atribuído às áreas de estudo universitário e aos 

mundos profissionais a que elas dão acesso – hierarquia que, grosso modo, tem o topo nas 

ciências médicas e a base nas letras e nas ciências sociais, o que não tem só a ver com o 

valor de mercado dos respectivos títulos académicos, mas também com a dimensão da oferta 

de vagas e outros factores –, é redobrada pela hierarquia das procuras sociais dessas áreas a 

partir das diferentes classes.” (Machado, 2003:67). Este estudo mostra que, no ensino 

universitário, estudantes provenientes de classes de maiores recursos distribuem-se de forma 

totalmente homóloga, o que contribui para a continuidade de reprodução do capital simbólico. 

Com uma presença preponderante na área das ciências médicas, em que as engenharias e o 

direito aparecem a seguir às ciências médicas, mas já a considerável distância, vindo depois a 

economia e gestão, as ciências naturais, a matemática e por último as ciências sociais. Note-se 

que os indivíduos de classes sociais mais desfavorecidas estão essencialmente presentes nas 

áreas de estudo habitualmente menos cotadas nessa escala de prestígio, como sendo as 

ciências sociais, ciências naturais e matemática.  

 

3.1.1 As abordagens teóricas 

Existem diferentes abordagens teóricas, que estudam e abordam a pobreza enquanto 

fenómeno social. No artigo “A Pobreza e a Exclusão Social: Teorias, Conceitos e Políticas 

Sociais em Portugal” de Rodrigues (1999)
4
, são referidas as duas abordagens teóricas sobre a 

pobreza: a abordagem culturalista e a socioeconómica, (estas duas abordagens são também 

                                                 
4
  Texto de Eduardo Vítor Rodrigues, Florbela Samagaio, Hélder Ferreira e Maria Manuela Mendes de 1999. É 

uma resenha teórica que pretende enquadrar os fenómenos de pobreza e exclusão traçando a evolução dos 

conceitos e das análises teóricas em torno destas problemáticas. Pode se encontrar o documento em: 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1468.pdf 
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referidas por Luís Capucha, 2005
5
 que considera, que se devem combinar, trazendo vantagens 

para análise da pobreza).  

A primeira abordagem centra-se na cultura da pobreza, esta corrente ganhou relevância 

nos anos 70 e 80 do século XX e tem por base que a pobreza decorre de fatores internos, 

comportamentais e valorativos, defendidos como válidos pelos pobres. Esta teoria defende 

que o sucesso alcançado pelas pessoas é fruto da ambição individual, sendo que o insucesso 

resulta de falta de ambição e atitude. Assim, são as representações e práticas sociais, a 

vivência e organização familiar, transmitida intergeracionalmente, que determinam a pobreza. 

“A cultura da pobreza é transmitida entre gerações porque os jovens desde cedo não vêem 

razão para aspirar a algo mais. Em vez disso, resignam-se fatalisticamente a uma vida de 

empobrecimento.” (Giddens,2004:319). A sustentar esta tradição estão diversos estudos de 

cariz investigação-ação, assentes em metodologias intensivas e em terminologias de carácter 

macrossociológico.  

A segunda abordagem, denominada como socioeconómica, considera que são as forças 

estruturais da sociedade que determinam a condição de pobreza. A falta de acesso a serviços 

como a saúde, educação, segurança e de mínimos recursos financeiros por parte dos 

indivíduos de determinados grupos sociais leva à impossibilidade da subsistência do mesmo. 

“(…) - factores como a classe, o género, a etnia a posição ocupacional a escolaridade e 

outros - moldam a forma como os recursos são distribuídos” (Giddens, 2007:320).   

Assim, nesta linha de pensamento, a pobreza é consequência do modelo de distribuição 

económica de cariz neoliberal, que se baseia na competitividade e racionalidade do mercado 

económico. Alguns autores, como Rodrigues (2010), defendem que o modelo económico 

neoliberal contribui para uma maior falta de postos de trabalho, o que leva a uma maior rutura 

da coesão social, mas também, uma falta de políticas sociais eficazes que dê conta das 

múltiplas necessidades dos grupos desprovidos de rendimentos e/ou condições mínimas de 

vida. 

 Nesta perspetiva, os debates teórico-conceptuais prendem-se em termos como pobreza 

absoluta, relativa e subjetiva; metodologicamente assentam num plano extensivo. 

Ambas as teorias são assumidas e criticadas em debates públicos, mas em ambas deve-

se acautelar uma aceitação incondicional. 

 

                                                 
5
 Capucha, Luís (2005) - Desafios da Pobreza, Oeiras, Celta Editora. 
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3.2 Conceito e definição de Exclusão Social 

Numa conceção sociológica, o fenómeno de Exclusão Social é produto de desigualdade, 

no entanto não existe unanimidade quanto ao sentido exato da expressão.  

Para alguns autores, “A exclusão configura-se como um fenómeno multidimensional, 

como um fenómeno social ou um conjunto de fenómenos sociais interligados que contribuem 

para a produção do excluído” (Rodrigues, 1999:64). Segundo Giddens,“entende-se por 

exclusão social as formas pelas quais os indivíduos podem ser afastados do pleno 

envolvimento na sociedade” (2001:325). Já Robert Castel, segundo Alfredo da Costa, define a 

“(…) Exclusão social como uma fase extrema do processo de marginalização, entendido este 

como um processo descendente, ao longo da qual se verificam sucessivas rupturas na relação 

do indivíduo com a sociedade” (Castel, in Bruto da Costa, 2007).  

Para Alfredo Bruto da Costa (2007) a exclusão social é um fenómeno complexo e 

heterogéneo, e por isso, o autor diz existir cinco tipos de exclusão social: A económica, 

social, cultural, de origem patológica e por comportamentos autodestrutivos.  

- A exclusão do tipo económico, trata-se de uma privação múltipla por falta de recursos, 

ou seja, relaciona-se com o conceito de pobreza.  

- A do tipo social relaciona-se com os laços sociais, ou seja, isolamento, solidão, e por 

vezes, falta de autonomia pessoal. Este tipo de exclusão pode não ter qualquer relação com a 

falta de recursos. Um exemplo deste tipo de exclusão é a dos idosos que vivem em solidão. 

- A exclusão do tipo cultural está relacionada com a exclusão social de minorias étnico-

culturais (racismo, xenofobia, etc.). 

- A de origem patológica relaciona-se com questões psicológicas ou mentais, que levam 

a ruturas familiares.  

- O último tipo de exclusão referido pelo autor, por comportamento autodestrutivo, é 

remetido para os casos de toxicodependência, alcoolismo, prostituição, etc. Estes casos 

podem ser consequência de outros tipos de exclusão ou vice-versa: uma situação de pobreza 

pode levar a comportamentos autodestrutivos, ou por outro lado, ser o vício/dependência de 

determinada substância, a levar até uma situação de pobreza. (Bruto da Costa, 2007). 

Esta divisão dos tipos de exclusão social, referida por Alfredo Bruto da Costa (2007), 

mostra a complexidade do fenómeno, que vai de formas mais superficiais de exclusão até 

formas e graus mais profundos e abrangentes. A exclusão é o resultado de uma desconexão 

entre a sociedade e os indivíduos, gerando uma não-participação num conjunto mínimo de 

benefícios que definem um membro de pleno direito dessa sociedade (Capucha, 1998).A 

forma extrema de exclusão corresponderá à situação de rutura com todos os sistemas sociais 
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básicos, situação extrema que é mais facilmente associada, por exemplo, à situação das 

pessoas sem-abrigo. 

Os conceitos de pobreza e exclusão social têm interpretações e utilizações diferenciadas 

não só ao nível do senso comum, como ao nível da comunidade política e científica, dada a 

proximidade e complementaridade dos dois conceitos em alguns domínios. “Nas sociedades 

modernas ocidentais, contudo, pobreza e exclusão reforçam-se mutuamente. A exclusão do 

mercado de trabalho gera pobreza e esta impede o acesso a bens e serviços socialmente 

relevantes (habitação, saúde, lazer). Um excluído será aquele que não consegue configurar 

uma identidade (social) no trabalho, na família ou na comunidade. Torna-se um excluído das 

relações sociais e do mundo das representações a elas associadas” (Rodrigues, 1999:65).  

De modo geral da nossa abordagem, podemos admitir que a pobreza é uma forma de 

exclusão social: ao existir pobreza existe exclusão, já o contrário pode não ser verdade, 

podendo existir exclusão social sem que exista pobreza. Mas nem todos os autores estão de 

acordo com esta perspetiva, este conceito pode variar dependendo da abordagem dos 

conceitos de pobreza e exclusão. 

 

3.3 Contextualização da pobreza em Portugal 

Como verificamos, não podemos considerar que a pobreza seja toda igual e que tenha o 

mesmo significado em qualquer parte do mundo. O significado social de pobreza varia de 

sociedade para sociedade, pois a manifestação da pobreza dos países mais desenvolvidos na 

Europa é diferente da manifestação da pobreza dos países do Terceiro Mundo.  

Portugal, segundo João F. Almeida (1992), trata-se de um país de desenvolvimento 

intermédio, em que a produtividade e a modernidade tecnológica e organizacional estão ainda 

aquém de grande parte dos países da comunidade europeia. As próprias infraestruturas, o 

sistema de ensino e, de forma geral, os níveis de vida das famílias, estão ainda longe de 

alcançar o padrão dos países mais desenvolvidos da Europa. Portugal apresenta uma 

sociedade com grandes dualismos, nomeadamente entre o litoral e o interior, em que o litoral 

apresenta um maior dinamismo económico e demográfico, enquanto o contrário se passa no 

interior, que se encontra despovoado e estagnado. “Compreende-se assim que, em Portugal, 

os problemas da pobreza sejam em grande medida, embora não exclusivamente, problemas 

de desenvolvimento.” (Almeida,1992:4). Esta é uma realidade sentida até aos dias de hoje, e 

que reflete o desenvolvimento do nosso país, no entanto, nos últimos tempos foi se 

desenvolvendo outros tipos de pobreza e exclusão. A situação de Portugal nos últimos anos, 

devido à crise que atravessa e à dependência da troika (facto este que não vamos aqui 



49 

 

aprofundar), levou a que as situações de pobreza e exclusão se alterassem e, em vários 

domínios, se agudizassem.  

Portugal apresenta um índice muito elevado de envelhecimento da população, assim como 

a taxa de pobreza infantil também muito elevada. Estas situações, agudizadas nos últimos 

anos, decorrem da falta de investimento em políticas de apoio à família. A questão do 

emprego destaca-se neste panorama, onde a elevada taxa de desemprego que se tem vindo a 

destacar em Portugal nos últimos anos, desperta uma situação de alerta. Além desta realidade, 

temos vindo assistir nos últimos anos ao crescimento de uma nova classe de trabalhadores, os 

Working Poor. (EAPN, 2014).Os Working poor é o conceito que define o “Grupo de pessoas 

ativas que, apesar de estarem empregadas, não conseguem auferir um rendimento suficiente 

para as manter fora das linhas da pobreza. É a nova pobreza pós-fordista, onde a 

precarização dos mercados e a fragilização dos vínculos atenua o laço social.” (Rodrigues, 

2006:482). 

Portugal é dos países da Europa com maior número de trabalhadores pobres, e não se trata 

de um fenómeno atual em Portugal, no entanto, essa situação tem vindo agravar-se nos 

últimos anos. As características do emprego em Portugal favorecem a vulnerabilidade social - 

salários reduzidos, precariedade do emprego, ausência de progresso no emprego e no salário - 

são algumas das características do emprego que favorecem a continuação da pobreza em 

indivíduos assalariados. “Em Portugal a mão-de-obra é mal paga e o emprego precário 

predomina e os grandes grupos económicos que muitas vezes criam Fundações com fins 

sociais ou culturais são aqueles que eternizam esta condição de precariedade dos nossos 

trabalhadores.” (EAPN, 2014:4). Deste modo, os trabalhadores não conseguem sair da 

situação de pobreza. “A condição dos indivíduos e famílias perante o trabalho é um dos 

aspectos que mais diretamente se associa ao problema da inclusão ou exclusão social” 

(Almeida, 2000:24).  

Na europa, o trabalho aparece como o principal motivo de exclusão social, isto porque, o 

emprego é um dos principais mecanismos de integração social. Não só pela aquisição do 

rendimento, mas também porque através dele se estabelece uma das principais redes de 

relações interpessoais e um sentimento de participação económica. Com o desemprego, todos 

estes vínculos se perdem.  

 A condição perante o trabalho não é o único fator determinante associado à pobreza e a 

exclusão, mas podemos concluir que é um dos principais fatores, que ajuda a agudizar a 

vulnerabilidade nas pessoas. “A vulnerabilização das pessoas e dos grupos começa, desde 

logo, no contexto de trabalho, que pode induzir mecanismos de exclusão a partir de quatro 
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condições distintas: a severidade das condições do desempenho laboral (...), a segurança do 

exercício do trabalho (...), as contrapartidas financeiras (...) e as contrapartidas em termos 

de provisão de garantias sociais” (Rodrigues,2000:175). 

 

3.3.1 Vulnerabilidade à pobreza 

Nas sociedades baseadas em economia de mercado, a pobreza representa a primeira 

aproximação da maior exposição ao risco, principalmente em famílias pobres que não contam 

com uma rede pública de proteção social (acesso a bens e serviços básicos). A ausência de 

recursos materiais alimenta outras fragilidades, tais como: baixa escolarização, condições 

precárias de saúde e de nutrição, moradias precárias em locais ambientalmente degradados e 

condições sanitárias inadequadas, etc. Famílias e pessoas em tais condições de vida, disporão 

de condições mais reduzido para enfrentar as adversidades, estando por isso mais vulneráveis 

à pobreza e à continuidade dessa mesma teia.  

Existem certas categorias da população particularmente vulneráveis, que segundo João 

F. de Almeida são: “desempregados há longa data ou jovens à procura de primeiro emprego, 

famílias monoparentais, certas minorias étnicas – nomeadamente as de origem africana, 

asiática ou de raça cigana – e sobretudo deficientes e idosos com recursos insuficientes para 

lhes assegurar um nível de vida acima dos limites da pobreza.” (Almeida, 2000:13). Já 

Capucha considera que existem regularidades e semelhanças que permitem a identificação de 

situações típicas que conjugam fatores impeditivos de participação social e que convergem na 

formação de categorias sociais vulneráveis à pobreza e a exclusão. 

A primeira categoria distinguida pelo autor é o grupo com “handicap” específico, 

referindo-se às pessoas com deficiência e aos imigrantes. Este grupo caracteriza-se por ter 

representações sociais negativas, ou seja, são desde logo alvo de preconceito pela sociedade e 

marginalizadas por características inerentes a elas. 

 Como outra categoria social vulnerável temos os grupos “desqualificados” – que são 

os desempregados (principalmente de longa duração), trabalhadores com baixas qualificações, 

idosos e famílias monoparentais. Isto porque, como já referimos, o emprego é muito 

importante na vida de cada um em vários níveis. Normalmente é no emprego que se aufere a 

principal, ou a única, fonte de rendimento da família. Deste modo, a falta de emprego ou um 

emprego de baixa qualificação, interfere diretamente no orçamento familiar. “A escassez de 

recursos financeiros que o RMG vem diminuir está associada, segundo o relatório da 

Avaliação dos Impactes do Rendimento Mínimo Garantido (RMG), ao modo como estas 

famílias se relacionam com o mercado de trabalho. Esta relação pode ser caracterizada 
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(salvo raras excepções) pela sua precariedade e clandestinidade bem como pela escassez de 

rendimentos que estas situações potenciam” (Capucha, 2005:128). As famílias monoparentais 

entram dentro desta categoria por estarem estritamente relacionadas com situações de baixo 

rendimento, marcado pelo desemprego ou por empregos precários com salários baixos.  

Grupos à “margem”, é a terceira categoria de grupos vulneráveis, que segundo o autor, 

corresponde aos sem-abrigo, aos toxicodependentes ou ex-toxicodependente, aos jovens em 

risco, aos detidos e ex-reclusos. Nesta categoria, como o próprio nome indica, estão 

considerados os grupos de pessoas que vivem considerados à margem da sociedade e que por 

isso são alvos de preconceitos e estereótipos. A condição de sem-abrigo é das mais extremas 

formas de exclusão social, é por vezes a mais visível, uma vez que o caráter de privação 

múltipla é mais patente, mas é também das formas de exclusão mais complexas e difíceis de 

resolver. A situação de sem-abrigo traduz-se num conjunto de traços característicos - 

normalmente caracteriza-se por uma situação de total rutura familiar, desemprego, 

dependência de drogas ilegais e/ou álcool e por vezes são ex-reclusos ou desalojados.  

Estas são algumas categorias particularmente vulneráveis, mas segundo Capucha, não é 

por coincidência que determinados atributos sociais estão associados às situações de pobreza 

ou exclusão, na verdade há maior probabilidade de àqueles atributos se associarem a 

determinadas situações.  

O modo como pretendemos abordar aqui o conceito de vulnerabilidade social vai no 

sentido de contrapor a noção de grupo de/em risco. Entendemos que, ao trabalhar com o 

conceito de vulnerabilidade social, não estamos a remeter ao indivíduo a condição de 

vulnerável. A vulnerabilidade está na falta ou na não-condição de acesso a bens materiais e 

bens de serviço que possam suprir aquilo que pode tornar o indivíduo vulnerável. 

 

3.4 Sistema de Proteção Social às Famílias em Portugal 

No capítulo anterior constatamos que existem várias categorias sociais que se 

demonstram mais vulneráveis à pobreza e à exclusão do que outras, precisando por isso de 

maior proteção e ajuda social, para que seja garantida a integração de todos os indivíduos na 

sociedade. Pois, note-se que, nas sociedades contemporâneas persistem e reproduzem-se 

velhas e novas desigualdades sociais inerentes ao modo de produção capitalista. Surge por 

isso a necessidade de proteção social aos cidadãos, em que o estado tem um papel 

preponderante e interventivo, a fim de diminuir a exposição destes a determinadas situações 

de risco social.  
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O Estado-providência (um tipo de Estado que teve maior e melhor adesão nos países 

europeus mais desenvolvidos depois da segunda guerra mundial) pressupõe uma integração 

progressiva de todos os indivíduos na sociedade, tendo a saúde e a educação como direitos 

fundamentais, assume-se como um mecanismo de Welfare capitalismo. O Estado-providência 

tem como finalidade promover serviços e/ou equipamentos que promovam o bem-estar social 

de todos os indivíduos. Através da proteção social seria possível corrigir certos desequilíbrios 

e riscos sociais.  

Em Portugal, até ao 25 de Abril de 1974, as iniciativas de caráter social estavam sobretudo 

relacionadas com a intervenção da Igreja e das Misericórdias. Estas instituições, em estreita 

articulação, foram no passado e são ainda no presente, agentes fundamentais da ação social 

em Portugal. Mas, a partir dos finais dos anos 70, surgem outro tipo de serviços, de caráter 

assistencialista, para ajudar e apoiar as famílias que não reúnem as condições necessárias para 

assegurar a subsistência dos seus membros.“A família é reconhecida pela Constituição da 

Republica Portuguesa como um elemento fundamental da sociedade, o que leva a que o 

Estado intervenha na criação de condições propícias à efetividade da realização pessoal dos 

seus membros.” (Rodrigues, 1999:90). 

A segurança social passou a ser vista de uma maneira mais abrangente, abarcando não só 

as prestações monetárias, mas também serviços sociais como infantários, lares, centros de dia, 

etc. Têm cada vez mais importância outros aspetos do Estado social, como a saúde e a 

educação. Surgiram políticas orientadas para a igualdade entre os géneros, com o intuito de 

fomentar a responsabilidade pública para a importância da mulher no mercado de trabalho e 

para a conciliação entre a vida familiar e profissional da mulher, contrariando as leis que 

vigoravam no Estado Novo, sobre o dever das mulheres nas tarefas domésticas e as suas 

obrigações no seio familiar. Desta forma, foram criadas leis de igualdade entre mulheres e 

homens, proibindo a discriminação sexual.  

A Constituição de 1976 incumbiu o Estado de organizar um sistema de segurança social 

unificado e descentralizado e com a participação das associações sindicais. O Estado 

compromete-se a desenvolver uma rede nacional de assistência materno-infantil e a cooperar 

com os pais na educação dos filhos promovendo com isso a privacidade e autonomia da 

família. “Foi introduzida em 1976 a Licença de Maternidade, paga na totalidade pelo 

período de 90 dias para todas as mulheres trabalhadoras (Lei nº. 112/76 de 7 de Fevereiro) e 

em 1979 na Lei nº. 392, estabeleceu-se a igualdade de direitos no trabalho, quer no que diz 

respeito aos direitos da mulher enquanto trabalhadora, quer no que diz respeito ao seu 

salário” (Capucha, 2001:97). É também criado o Projeto de Apoio à Família e à Criança 
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(PAFAC), com o intuito de detetar as situações de maus tratos, violência e diagnosticar as 

problemáticas no interior da família. (Rodrigues, 1999). 

Verificou-se, ainda que de forma lenta e irregular, houve uma proliferação das medidas de 

política social no domínio da família, o Rendimento Mínimo Garantido (medida que será 

explorada mais à frente neste trabalho), embora seja uma medida de proteção social no 

combate à pobreza, é exemplo da importância da família nas políticas sociais. A família 

assume uma componente relevante para esta medida, uma vez que o valor da prestação é 

calculado com base no número de pessoas no agregado familiar.  

No entanto, apesar do surgimento de algumas políticas sociais que contribuíam para a 

melhoria das condições de vida social e familiar, o Estado Providência mostrava ser um 

modelo de proteção social frequentemente dualista, entre uma sobre proteção de alguns 

núcleos da força de trabalho (aqueles mais bem pagos e que têm uma relação salarial 

estabilizada) e entre níveis rudimentares de proteção social a algumas camadas da população. 

A proteção social portuguesa é marcada por um desenvolvimento tardio, influenciada pelo 

contexto ideológico da revolução democrática e condicionada pela crise económica e social, o 

que fez com que Portugal não conseguisse consolidar um Estado-Providência forte. 

 Com a recessão económica internacional, que teve início nos anos 70, e pelos intensos 

debates de redução do estado social iniciado nos anos 80, começou a ser posto em causa o 

modelo do Estado social e a sua sustentabilidade, tendo-se assistido a um movimento de 

reequacionamento e adaptação do Estado Providência (Hespanha,2002). A partir dos anos 80, 

o Estado passa a preocupar-se com a redução das despesas na proteção social conseguindo, 

com isso, o aumento das receitas. Pois começou a ser patente o défice da Segurança Social, 

tendo gastos desadequados relativamente às contribuições. O modelo Portuguese mostra-se 

bastante divergente do modelo das sociedades capitalistas avançadas, e por isso, Boaventura 

de Sousa Santos caracteriza o Estado português como um semi-Estado-Providência, “cujo 

défice providencial é parcialmente compensado pela actuação de uma sociedade rica em 

relações de comunidade, interconhecimento e entreajuda” (Hespanha, 2002:19). 

Nas últimas décadas, o processo de ajuste estrutural da economia nacional vem 

reconfigurando a atuação estatal, tendo por base a política de estado mínimo, isto porque o 

Estado demonstrou não conseguir, por si só, cobrir todos os riscos sociais. 

O modelo social tem-se caracterizado pelo estabelecimento de parcerias entre o sector 

público e privado, com o intuito de colmatar as lacunas e incapacidades estatais em responder 

aos riscos sociais das sociedades contemporânea. Tal tem sido realizado por via de apoios 

financeiros a instituições privadas e até da criação de instituições privadas sem fins lucrativos, 
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que contratualizam com o Estado o fornecimento de serviços sociais à população, que 

anteriormente se encontravam ao encargo deste. 

Surge, desta forma, um novo esquema de proteção social denominado de “welfare Mix”, 

que incentiva a introdução das organizações empresariais e do terceiro setor na área das 

políticas sociais, ou seja, dá-se uma divisão de responsabilidades entre Estado, sociedade civil 

e mercado, onde a ação se dá de forma compartilhada entre as três esferas. O “Welfare State” 

transforma-se num “Welfare Mix”,em que o Estado não se coloca mais como o principal 

responsável pela proteção social, havendo uma distribuição entre os setores não-

governamentais.  

A descentralização do Estado passa para a própria sociedade, o papel de elaborar as ações 

sociais, através de programas autónomos mais centralizados em minorias e locais específicos. 

A articulação entre a sociedade e a necessidade de mobilização, contra a exclusão social, 

através de relações de solidariedade, fez com que fosse necessária a ampliação do mercado, 

favorecendo a inserção das massas empobrecidas como agentes de consumo. “O Estado-

Providência é, então, gerador de efeitos contraditórios: de uma parte, verifica-se o aumento 

da produção e da capacidade de consumo e, de outra, o aumento da pressão fiscal, quer para 

as entidades empregadoras, quer para os trabalhadores” (Rodrigues, 2010:83).A grande 

importância que o terceiro Sector tem vindo adquirir na atualidade é resultado da adesão ao 

Welfare Mix. Desta forma, o desenvolvimento de projetos e de programas de cunho social no 

Welfare Mix vem exaltar o fortalecimento das parcerias intersectoriais. 

No sistema da Segurança Social começaram a ser definidas/testadas algumas medidas, a 

fim de corresponder às necessidades sociais e económicas que têm vindo a eclodir nos últimos 

tempos. Medidas como: 

- Apostar na privatização do sistema, contratando instituições privadas; 

- Recorrer a outras fontes de financiamento (como aumento de taxas de imposto, do 

IVA, etc.); 

- Retardar a idade da reforma, aumentando o percurso laboral e atrasando as pensões; 

- Partilharas responsabilidades com diferentes atores sociais (igrejas, IPSS, o 

associativismo, o núcleo de vizinhança, etc.), compensando a falta de recursos do Estado. 

(Rodrigues, 2010).  

Ao longo do tempo foram várias as mudanças que surgiram, ao nível da assistência 

social e da relação entre políticas púbicas e privadas a fim de promover uma melhor proteção 

social. “Caminhamos, por isso, de um welfare state para um welfare mix, em que não há mais 
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políticas de protecção social direccionadas para as comunidades, mas políticas de protecçao 

social preconizadas pelas próprias comunidades” (Rodrigues, 2010:85).  

Contudo, o Estado continuou a ter um papel fulcral no apoio social, criando várias 

medidas de apoio, relacionadas principalmente, com benefícios familiares no global, e de 

forma mais específica, para os grupos vulneráveis da sociedade. Mas o que nos importará aqui 

destacar é a introdução de um rendimento mínimo de sobrevivência para as famílias mais 

carenciadas, visto ser a população alvo deste estudo – “famílias beneficiárias do RSI com 

crianças em risco”. 

 

3.4.1 O caso do RSI 

As políticas sociais criadas com o Estado Providência foram concebidas por forma a 

lidar com problemas de populações relativamente homogéneas. Começaram por surgir num 

período de crescimento económico e de pleno emprego, mas essa situação foi-se alterando ao 

longo dos tempos e as dificuldades no combate à exclusão social agudizaram-se. Assim, 

emergiu uma categoria de indivíduos excluídos da sociedade, cujo processo de desinserção 

não dá mostras de ser revertido pelos processos tradicionais de políticas sociais. 

A crescente existência de níveis de exclusão social nos países europeus levou a que 

fossem sido criadas políticas sociais inovadoras, entre as quais se enquadra o Rendimento 

Social de Inserção (RSI). 

O Rendimento Social de Inserção, como é designado atualmente, foi criado em Portugal 

em 1996, com o nome de Rendimento Mínimo Garantido, a alteração foi, substancialmente, 

uma mudança de nome. Esta é uma política de proteção social, com duas componentes - a 

atribuição de uma prestação financeira aos mais desfavorecidos e a inserção socioprofissional 

derivada da existência de um programa específico para os beneficiários e respetivos 

agregados. As componentes desta medida são diferentes das anteriormente criadas, 

apresentando três características distintas e inovadoras face a outras medidas implementadas. 

A primeira característica tem a ver com o facto de tentar colmatar, de forma monetária, a falta 

de recursos para quem não os tem. “Os dispositivos de «mínimo garantido» constituem a 

última rede de segurança para aqueles que não podem assegurar, com os seus próprios 

meios, a sua subsistência.” (Rodrigues, 2010:92). A segunda característica relaciona-se com 

o facto desta medida ser realizada através de um programa de inserção, acordado com o 

beneficiário e o seu agregado familiar, que prevê um conjunto de mecanismos a implementar 

para a sua integração social e profissional. Caso este programa não seja cumprido, o 

beneficiário poderá perder o apoio pecuniário. Como terceira característica a envolver esta 
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medida, está o envolvimento de uma estrutura de parceiros sociais locais: serviços públicos, 

autarquias e instituições de solidariedade social. “O RMG português é, como tal, um incentivo 

concedido pelo Estado, oriundo do regime não-contributivo, para a procura de emprego e o 

desenvolvimento de mecanismos de inclusão social.” (Rodrigues, 2010:97). Ou seja, esta 

dinâmica de política social, através de uma abordagem local, procura promover o pleno 

exercício dos direitos dos indivíduos, nomeadamente o direito a um trabalho, combinado com 

um rendimento que garanta a sua subsistência, através de uma abordagem local. O êxito desta 

medida depende da participação local, mas também da participação e empenho dos próprios 

beneficiários. Estamos assim perante uma política social que exige trabalho em parceria entre 

o Estado, autarquias e entidades da sociedade civil (como as IPSS). 

O objetivo desta medida é tentar dar respostas a cada caso, adaptando-se aos processos 

de exclusão por forma a contrariar a tendência para a desinserção social de franjas da 

população; visa abranger não só o seu titular, mas também todos os elementos do agregado 

familiar. Deste modo, têm acesso ao RSI “as pessoas ou famílias que necessitam de apoio 

para melhorar a sua integração social e profissional, que se encontrem em situação de 

carência económica grave e que cumpram as demais condições de atribuição” (ISS, 2014).  

Em 2015,o valor da prestação por pessoa adulta é de 178,15€, 53,44€ por cada criança e 

89,07€ por cada indivíduo maior - embora estes valores estejam sujeitos a cálculos 

ponderados. O acesso à prestação RSI está dependente do valor do património mobiliário e do 

valor dos bens móveis sujeitos a registo, do requerente e do seu agregado familiar.  

Segundo a legislação em vigor, visto em ISS (2015), o benefício de RSI obedece aos 

seguintes critérios:  

1- Ter residência legal em Portugal.  

2-  Assinar e Cumprir o Contrato de Inserção.  

3- Ter 18 anos ou mais, salvo algumas exceções (estiver grávida; for casado ou 

viver em união de facto há mais de 2 anos; tiver menores ou deficientes a cargo que 

dependam exclusivamente do agregado familiar, etc.) 

4- Estar inscrito no Serviço de Emprego da área onde mora, se estiver 

desempregado e apto para trabalhar.  

5- Autorizar a Segurança Social a aceder a todas as informações relevantes para a 

avaliação da situação sócio económica (esta declaração faz parte do formulário de contrato do 

RSI).  
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6- Nas situações em que o requerente ficou desempregado por iniciativa própria 

(sem justa causa), só poderá requerer a prestação de RSI um ano após a data em que ficou 

desempregado.  

7- Não se encontrar em prisão preventiva ou a cumprir pena de prisão em 

estabelecimento prisional.  

8-  Não se encontrar institucionalizado em equipamentos financiados pelo Estado.  

Ao estar apto para auferir esta medida, o beneficiário recebe uma prestação mensal igual 

à diferença entre o valor do Rendimento Social de Inserção, calculado em função da 

composição do agregado familiar e o rendimento do agregado familiar (ou do indivíduo, se 

viver sozinho). As prestações têm uma duração mínima de 12 meses, sendo possível fazer a 

renovação do apoio após este período, desde que os beneficiários apresentem nova 

candidatura até dois meses antes do fim do prazo.  

O titular do RSI e os elementos do agregado familiar têm ainda obrigações a cumprir, 

tais como: 

- Avisar a Segurança Social no prazo de 10 dias se o agregado familiar mudar ou houver 

alteração dos rendimentos que possam levar à alteração da prestação de RSI; 

- Ir às reuniões convocadas pelo Núcleo Local de Inserção, nas quais é definido e 

assinado o Programa de Inserção; 

- Cumprir as obrigações assumidas no Programa de Inserção; 

- Pedir outros apoios de segurança social a que tenha direito, cobrar dinheiro que lhe 

devam e pedir para lhe serem pagas as pensões de alimentos que lhe sejam devidas. 

Em caso de incumprimento destas obrigações, a prestação pode ser cessada, impedindo 

o indivíduo de aceder novamente à medida por um período de 24 meses.  

A elaboração do programa de inserção é feita, em conjunto, pelos Núcleos Locais de 

Inserção (NLI), pelo titular da prestação e, se for caso disso, pelos restantes membros do 

agregado familiar. Os NLI’s são as entidades locais a quem compete a aprovação dos 

Contratos de Inserção, a organização dos meios inerentes à sua prossecução e ainda procedem 

ao acompanhamento e avaliação da respetiva execução.  

Estes núcleos têm normalmente um âmbito concelhio, são constituídos por 

representantes de entidades públicas da área da segurança social, do emprego e formação, da 

educação, da saúde e das autarquias. Em Vila Nova de Gaia existem dois Núcleos Locais de 

Inserção (NLI) constituídos por representantes das seguintes entidades: Instituto de Segurança 

Social, Câmara de Vila Nova de Gaia, Centro de Emprego de Gaia, Saúde/ARS e DREN. 

Geograficamente estes dois núcleos dividem-se da seguinte forma: 
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 - NLI1: Oliveira do Douro, Mafamude, Santa Marinha, Canidelo, Afurada, Avintes e 

Vilar de Andorinho;  

- NLI2: Grijó, Arcozelo, Canelas, São Félix da Marinha, Serzedo, Pedroso, Perosinho, 

Sermonde, Seixezelo, Crestuma, Lever, Olival, Sandim, Vilar do Paraíso, Gulpilhares, 

Valadares e Madalena.  

Podem também fazer parte outras entidades públicas e privadas como entidades sem 

fins lucrativos. Para além destes núcleos, existem ainda protocolos estabelecidos entre a 

segurança social e IPSS ou entidades com os mesmos fins, com o objetivo de desenvolver 

uma intervenção junto dos beneficiários no seu percurso de inserção, desde a elaboração da 

informação social até ao acompanhamento do programa de inserção(como é o caso da 

Cooperativa Sol Maior). Foram estabelecidos entre a Entidade Distrital de Segurança Social e 

as Instituições Particulares de Solidariedade Social ou outras entidades públicas ou privadas 8 

protocolos, com 12 equipas, que visam o desenvolvimento de ações de acompanhamento e de 

inserção social dos beneficiários do RSI, que são: 

- NLI1: Associação de Escolas Torne e Prado, Cooperativa Sol Maior, Fundação 

Joaquim Oliveira Lopes e Fundação Padre Luís;  

- NLI2: Centro Social de Grijó, Associação Solidariedade Social Madalena, Olival 

Social, Associação de Socorros Mútuos de Nossa Senhora da Esperança de Sandim. 

(M.V.N.Gaia, 2014)
6
. 

Desta forma é possível uma maior proximidade e colaboração com o requeredor da 

medida de RSI, pois estas instituições particulares contêm equipas multidisciplinares, 

devidamente qualificadas, para intervirem com as famílias em situação de exclusão, 

desenvolvendo um acompanhamento sistemático e personalizado até que os elementos que 

constituem os agregados familiares beneficiários estejam aptos ao exercício das competências 

necessárias à autonomização do Rendimento Social de Inserção. Este acompanhamento será 

referido e explicitado mais à frente neste estudo, quando apresentarmos a Cooperativa Sol 

Maior, organização onde este estudo se insere. 

 

  

                                                 
6
Esta informação foi recolhida através do: Plano de Desenvolvimento social 2012 – 2014 de V.N.Gaia. rede 

social, município de Gaia- Coord Rito, Olívia; Nunes, Mariana. 
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4. Sistema de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens. 

 

“A palavra progresso não terá qualquer sentido 

 enquanto houver crianças infelizes”  

Albert Einstein 

 

4.1 O surgimento dos direitos da criança 

A criança nem sempre teve o mesmo estatuto no seio da família e da sociedade. Como 

já foi sendo exposto, ao longo deste trabalho, antes do século XVII a criança não era um 

elemento muito importante dentro da família, mas pouco a pouco essa visão foi mudando e foi 

ganhando outra relevância e exposição social. 

A emergente preocupação e cuidados com a infância surgem, de uma forma definitiva 

nos finais do século XIX. Tendo em conta as mudanças que se verificaram após a Revolução 

Industrial “Começou-se a olhar para a criança como ser vulnerável dependente e membro da 

sociedade. Deste modo surge a consciência de necessidade de proteção, surgindo as 

preocupações dos profissionais de diferentes áreas (sobretudo da saúde e do 

direito)”(Sarmento, 2010:19).No entanto ainda não se consegue fomentar grandes alterações 

no universo das crianças. Uma das primeiras demonstrações de preocupação sobre os direitos 

das crianças, surge em 1892 por Kate Wiggin, em “Children´s Rights”, no entanto, é só no 

início do seculo XX que surgem os primeiros movimentos em prol dos direitos das crianças.  

A criança passa a ser objeto de preocupação das sociedades que, querem potencializar o 

presente para preparar o futuro. Foi desta forma crescendo a ideia que a criança é um ser 

indefeso, que necessita de uma base de proteção familiar e social. A criança passa a ser 

compreendida como um sujeito de direitos autónomos, sendo-lhe reconhecido o seu estatuto 

enquanto pessoa. “Eixo central de todo o sistema é o reconhecimento, já ao nível do jurídico, 

da criança como sujeito de direito – titular de direitos humanos, fundados na sua inalienável 

e inviolável dignidade.” (site CPCJ, 2014). 

Os autores Philip Alston e John Tobin, realizaram um estudo sobre os direitos das 

crianças, (2005), em que dividem em 5 diferentes fases a evolução dos direitos das crianças a 

nível internacional no século XX. Na primeira fase (entre 1901 e 1947), surgiram as 

organizações não-governamentais (ONG) internacionais de defesa dos direitos das crianças. 

Destacam o ano 1924, quando é proclamada a primeira declaração sobre os direitos da 

Criança num instrumento jurídico. - A Sociedade das Nações, fundada pelas potências 

vencedoras da I Guerra Mundial, cria uma declaração, em que os membros são chamados a 
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guiar-se pelos princípios deste documento, o qual passou a ser conhecido por Declaração de 

Genebra. Após a II Guerra Mundial é criada United Nations Children’s Fund (UNICEF) em 

1947
7
, que visa promover e difundir os direitos da criança. Desta forma, no início do séc. XX, 

as crianças vêm, finalmente, os seus direitos proclamados, um pouco por todo o mundo: “A 

Declaração reconhece que a criança deve ser protegida independentemente de qualquer 

consideração de raça, nacionalidade ou crença, deve ser auxiliada, respeitando-se a 

integridade da família e deve ser colocada em condições de se desenvolver de maneira 

normal, quer material, quer moral, quer espiritualmente. Nos termos da Declaração, a 

criança deve ser alimentada, tratada, auxiliada e reeducada; o órfão e o abandonado devem 

ser recolhidos. Em tempos de infortúnio, a criança deve ser a primeira a receber socorros. A 

criança deve ser colocada em condições de, no momento oportuno, ganhar a sua vida, deve 

ser protegida contra qualquer exploração e deve ser educada no sentimento de que as suas 

melhores qualidades devem ser postas ao serviço do próximo.” (Albuquerque, 2000:27). 

Entre 1948 e 1977, é o período que os autores consideram corresponder à segunda fase. 

Esta época fica marcada pelo reconhecimento das crianças como sendo uma categoria 

específica de pessoas protegidas, e pela proclamação da Declaração da ONU sobre os Direitos 

da Criança, de 1959:“De acordo com esta Declaração, a criança deve gozar de protecção 

especial e beneficiar de oportunidades e facilidades para se desenvolver de maneira sadia e 

normal e em condições de liberdade e dignidade.” (Albuquerque, 2000:28).  

Seguindo a linha orientadora do estudo de Philip Alston e John Tobin a terceira fase 

decorre de 1978 a 1989. É proclamado o ano internacional da criança em 1979, em que os 

objetivos gerais eram alertar para os problemas que afetavam as crianças em todo o mundo, 

designadamente, a desnutrição e a falta de acesso à educação; consciencializando os cidadãos 

e os políticos, para as necessidades especiais da criança. A ação desenvolvida neste período 

culmina com a elaboração e adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC). 

A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral nas 

Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de setembro de 

1990. Esta Convenção foi o primeiro instrumento de direito internacional a conceder força 

jurídica internacional aos direitos da criança. A principal diferença entre este texto e a 

Declaração dos Direitos da Criança, adotada 30 anos antes, reside no facto de a Convenção 

tornar os Estados juridicamente responsáveis pela realização dos direitos da criança e por 

                                                 
7
A UNICEF é uma agência das Nações Unidas que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das 

crianças, ajudar a dar resposta às suas necessidades básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento. Rege-

se pela Convenção sobre os Direitos da Criança, e trabalha para que esses direitos se convertam em princípios 

éticos permanentes e em códigos de conduta internacionais para as crianças. 

http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
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todas as ações que tomem em relação às crianças; a Declaração de 1959 apenas servia para 

impor meras obrigações de caráter moral (Albuquerque, 2000:33). 

A Convenção dos Direitos da Criança (CDC) é um documento constituído por 54 

artigos, onde se declaram os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais de todas 

as crianças, considerando esta, no artigo 1º que “criança é todo o ser humano menor que 18 

anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo”. De 

acordo com o documento produzido por Catarina Albuquerque (2000), a CDC assenta em 

quatro grandes princípios: 

- O princípio da não discriminação (artigo 2º), que refere que todas as crianças, 

independentemente de qualquer consideração social, gozam de todos os seus direitos e devem 

beneficiar das mesmas oportunidades; havendo igualdade de oportunidades para todas as 

crianças; 

- O princípio do interesse superior da criança (artigo 3º), onde este deve ser considerado 

prioritário sempre que as decisões afetem a criança;  

- O princípio do direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento (artigo 6º), 

considerando não só a saúde física, mas também o desenvolvimento mental, emocional, 

cognitivo, social e cultural. É referido que estes direitos devem ser assegurados a todas as 

crianças;  

- O princípio do direito pelo respeito das opiniões da criança (artigo 12º), onde é 

mencionado que as suas opiniões devem ser tomadas em consideração sempre que os assuntos 

lhe digam respeito; as crianças têm o direito a ser ouvidas e as suas opiniões devem ser tidas 

em consideração.  

A Convenção dos Direitos das crianças é sem dúvida, como referem muitos autores, um 

fator positivo de mudança no estatuto social da criança, tendo contribuído para uma nova 

postura na sociedade ao incluir os direitos de participação das crianças na esfera de decisão 

pública e privada.  

A quarta fase, referida no texto em análise, vai desde 1989 a 2000. Nesta fase, 

continuam-se a estabelecer normas internacionais de proteção da criança, como a convenção 

n.º 182 para a Eliminação Imediata das Piores Formas de Trabalho Infantil adotada em 1999. 

As Nações Unidas adotaram também em 25 de maio de 2000 os protocolos facultativos à 

Convenção sobre os Direitos da Criança relativos à venda de crianças, prostituição e 

pornografia infantis e ao envolvimento de crianças em conflitos armados, protocolos que 

Portugal ratificou em Maio e Agosto de 2003.  
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Por último a quinta fase, teve início em 2001. Segundo os autores, trata-se da fase de 

consolidação dos ganhos anteriores e fortalecimento dos direitos da criança em alguns 

aspetos: “Até 21 de Fevereiro de 2001, 191 Estados haviam ratificado a Convenção, sendo os 

Estados Unidos da América e a Somália os únicos Estados do mundo que ainda não o 

fizeram. No âmbito dos países membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), acederam ou ratificaram a Convenção: Angola (a 5 de Dezembro de 1990); Brasil 

(24 de Setembro de 1990); Cabo Verde (4 de Junho de1992); Guiné Bissau (20 de Agosto de 

1990), Moçambique (26 de Abril de1994) e Portugal (21 de Setembro de 1990).” 

(Albuquerque, 2000:36). 

Em Portugal, a Constituição da República Portuguesa e a Convenção sobre os direitos 

da criança constituem duas das referências jurídicas para a promoção e proteção dos direitos 

das crianças. Além da Convenção sobre os Direitos da Criança, os dois diplomas mais 

importantes da legislação portuguesa são a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 

(Lei nº 147/99, de 1 de setembro, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2001 e foi alterada 

pela Lei n.º 31/2003, de 22 de agosto) e a Lei Tutelar Educativa (Lei n.º 166/1999, de 14 de 

setembro).  

Com a entrada em vigor da Lei nº 147/99, de 1 de setembro, no ano de 2001, as 

Comissões de Proteção de Menores (CPM) deram lugar às Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ).A lei da Proteção de Crianças e Jovens em Perigo visa a promoção 

dos direitos e proteção da criança e do jovem em perigo. A lei define as modalidades de 

intervenção, caracteriza a natureza das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, as suas 

competências, composição e funcionamento. As medidas de promoção dos direitos e de 

proteção das crianças e dos jovens têm como finalidade afastar o perigo, proporcionar-lhes 

condições de proteção e promoção e garantir a recuperação física e psicológica das crianças e 

jovens, vítimas de qualquer forma de exploração ou abuso. Mas esta não é a única medida de 

apoio e proteção dada à criança, existem também incentivos e ajudas prestados às famílias 

mais vulneráveis. 

Recentemente foi criada a Rede Local de Intervenção Social (RLIS) que tem por base 

assegurar a aproximação dos cidadãos com os serviços, através da ação das entidades sociais 

na resposta às suas necessidades, assim como a promoção do desenvolvimento da consciência 

e cidadania, através de intervenções no próprio território, envolvendo políticas e medidas de 

vários setores, coordenadas com as entidades de diferentes áreas. Esta metodologia requer a 

realização de diagnósticos sociais participados, a implementação de sistemas locais de 

informação e a realização de Planos de Desenvolvimento Social. A criação da RLIS foi 
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publicada em Diário da República no dia 24 de setembro, pelo Despacho n.º 12154/2013. 

D.R. n.º 184, Série II de 2013-09-24 (Diário da República, 2013) e visa: 

 Garantir que os intervenientes, cidadãos, famílias, instituições públicas e privadas 

cumpram o compromisso nas intervenções de que sejam parte; 

 Impulsionar o desenvolvimento da consciência de cidadania e o correspondente 

cumprimento de deveres; 

 Assegurar o atendimento/acompanhamento social das situações de vulnerabilidade, 

integrando políticas e medidas de vários sectores, articulando com entidades de diferentes 

áreas; 

 Criar medidas de aproximação dos serviços aos cidadãos, através da ação facilitadora 

das entidades do sector social local, para dar resposta às suas necessidades. (Despacho n.º 

12152/2013). 

 A criação da RLIS veio reconhecer o contributo inegável das entidades do setor social, 

no desenvolvimento de atividades de apoio local, aos indivíduos e famílias mais vulneráveis. 

Fortalecendo e reforçando a sua capacidade de intervenção junto das comunidades, através 

dos diferentes agentes, de forma a garantir uma maior eficácia e eficiência na resposta às 

necessidades das populações.  

Como vimos anteriormente, ao falar do conceito de welfare mix, o Estado não consegue 

cobrir todos os riscos sociais, e por isso torna-se indispensável a ajuda de parceiros privados, 

que com o seu conhecimento e relação local, conseguem assegurar uma proteção social mais 

específica e centrada na comunidade local. Políticas sociais ativas, de natureza global, 

mobilizando o conjunto da sociedade, envolvendo trabalho em rede e parcerias entre atores 

sociais, são o suporte fundamental de processos de autonomização dos indivíduos na 

sociedade. É verdade que esta dinâmica tem apresentado alguns perigos/dificuldades, 

nomeadamente a polarização social, e a diminuição das qualidades políticas; contudo, 

verificou-se em certas políticas locais a existência de resultados muito positivos e melhorias 

significativas. Por enquanto, esta continua a ser o elemento-chave para a formação da política 

social contemporânea.  

As famílias têm vindo a ter grande destaque nas medidas a nível da segurança social, 

em especial famílias com crianças a seu cargo, pois estas são dos grupos sociais mais 

vulneráveis à pobreza e às situações de exclusão. Têm vindo por isso a desenvolver-se 

políticas de proteção de menores, vítimas de maus tratos, negligenciados ou patenteadores de 

comportamento desviantes. Mas as vulnerabilidades e riscos que as crianças são alvo nem 
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sempre são patentes, dificultando a ajuda e o auxílio prestado. Por isso, mostra-se pertinente 

dedicar um pouco do nosso trabalho à temática das crianças mais vulneráveis, começando por 

explicitar o que são crianças em risco e/ou em perigo, qual a diferença entre estes dois 

conceitos e quais os mecanismos de proteção existentes.  

 

4.2 Crianças em Risco e/ou em Perigo 

A vida familiar é palco de várias experiências emocionais e vivências muitas vezes 

conflituosas. No seu quotidiano muitas crianças vivenciam momentos stressantes e 

problemáticos, destacando-se a violência no contexto familiar.  

A violência pode envolver atitudes de abuso ou negligência dos responsáveis 

direcionados à criança, bem como a violência entre os pais/cuidadores, muitas vezes 

presenciada pela criança. Segundo Giddens, “podemos definir a violência doméstica como o 

abuso físico de um membro da família em relação a outro ou outros membros.” (Giddens, 

2007:196). Para completar esta definição podemos dizer que a violência doméstica é um 

abuso que pode ser físico, sexual ou psicológico, podendo ser exercida direta ou 

indiretamente a qualquer pessoa do espaço doméstico. 

 Os principais alvos dessa violência são, sem dúvida, as crianças e as mulheres. Daí o 

interesse em se salientar esta realidade antes de discutir conceitos como Risco e Perigo, pois 

diversos estudos mostram que a casa é o lugar mais perigoso da sociedade moderna, é nela 

que se perpetuam vários sinais/fatores de risco e/ou perigo.  

A relação entre o risco e o perigo é estreita e interliga-se, sendo as situações de risco 

mais amplas do que as situações de perigo. As situações de risco implicam um perigo 

potencial para a concretização dos direitos da criança, não atingindo a ocorrência que o 

conceito legal de perigo encerra. “Assim é definido perigo como uma ameaça à existência de 

alguém, diremos que risco é a eminencia do perigo efectivo”. (Instituto para o 

Desenvolvimento Social, 2000:20). É esta diferenciação entre situações de risco e de perigo 

que determina os vários níveis de responsabilidade e legitimidade na intervenção, no Sistema 

de Promoção e Proteção da Infância e Juventude.  

Neste processo dinâmico, muitas vezes a dificuldade, é tentar saber a partir de que 

momento ou a partir de que limiar, se pode dizer que se está em risco ou em perigo. Isto é 

medido em função das probabilidades de uma qualquer evolução indesejável, de algum fator 

se poder tornar significativo e diretamente responsável por um determinado processo 

evolutivo. O risco representa situações de vulnerabilidade tal que, se não for superada, pode 

vir a determinar futuro perigo ou dano para a segurança, saúde, formação, educação ou 
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desenvolvimento integral da criança. Nas situações de risco, a intervenção concentra-se nos 

esforços para superação do mesmo, tendo em vista a prevenção primária e secundária das 

situações de perigo, através de políticas, estratégias e ações integradas. Devem-se tomar 

medidas de prevenção primária e secundária, dirigidas à população em geral ou a grupos 

específicos de famílias e crianças em situação de vulnerabilidade, como por exemplo: 

campanhas de informação e prevenção; ações promotoras de bem-estar social; projetos de 

formação parental; respostas de apoio à família, à criança e ao jovem, medidas de apoio social 

como o RSI, prestações sociais, habitação social, alargamento da rede pré-escolar, etc., (site: 

CPCJR, 2013). 

Existem obstáculos que tornam difícil a perceção do risco ou do perigo entre os 

menores, assim como fatores que influenciam a sua ocorrência. O risco e o perigo não se 

encontram somente nas camadas sociais em que há pobreza e exclusão social, mas por razões 

discriminatórias e de visibilidade ou invisibilidade social, esta é a camada social onde mais 

“facilmente” se descobre situações de risco e de perigo. Considera-se por isso que, as famílias 

socialmente maltratadas contribuem para um risco mais elevado de abusos, pela situação de 

pobreza, desemprego, etc., e também pelo sentimento de exclusão social permanente. A 

ausência de preparação para a paternidade é também considerada como fator de risco 

(gravidez indesejada ou paternidade em adolescentes). Vários psicólogos e sociólogos referem 

também a importância da estrutura familiar, pois os processos de separação e conflitos 

conjugais alargam-se à criança, podendo condicionar o seu equilíbrio e desenvolvimento. A 

toxicodependência e o alcoolismo dos progenitores possibilitam a exposição a 

comportamentos desviantes e podem aumentar a ocorrência de todos os tipos de abuso.
8
 

A identificação de um conjunto de fatores de risco pode levar ao estabelecimento de 

perfis de risco que deveriam ter um valor preventivo. Decorrente disto pode-se definir como 

criança em risco “a criança que pelas suas características biológicas e ou pelas 

características da sua família está sujeita a elevadas probabilidades de vir a sofrer de 

omissões e privações que comprometam a satisfação das suas necessidades básicas de 

natureza material ou afectiva.” (Penha, 1996:11). 

Nas situações de perigo, a intervenção visa remover o perigo em que a criança se 

encontra, nomeadamente, pela aplicação de uma medida de promoção e proteção, bem como 

promover a prevenção de reincidentes e a reparação e superação das consequências dessas 

situações. Neste sentido, não basta a existência duma situação que afete os direitos 

                                                 
8
 Vários autores fazem referência a estas vulnerabilidades sociais familiares que condicionam o risco/perigo na 

criança, tais como Bruto da Costa, João Ferreira de Almeida, Ana Nunes de Almeida, etc. 
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fundamentais da criança; é necessário que ela se encontre desprotegida, face a esse perigo 

(site: CPCJR, 2014)
9
. 

A diferenciação entre os dois conceitos é que determina os níveis de responsabilidade e 

legitimidade de intervenção. O universo abrangido pelas situações de perigo das crianças e 

jovens é alargado, considerando que uma criança ou jovem se encontra em situação de perigo 

quando se encontra numa das seguintes situações: 

a) Está abandonada ou vive entregue a si própria;  

b) Está sujeita a maus-tratos, físicos ou psíquicos, ou é vítima de abusos sexuais;  

c) Não recebe os cuidados necessários à sua idade; 

d) É obrigada a trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade;  

e) Está sujeita a comportamentos que afetam a sua segurança ou o seu equilíbrio 

emocional; 

 f) Entrega-se a atividades ou consumos que afetam gravemente a sua saúde, segurança, 

formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, ou quem tenha a guarda da criança 

se oponham de modo adequado a essa situação. (site: CPCJR, 2014) 

Nas situações de risco, a legitimidade da intervenção reduz-se aos esforços para a 

extinção do mesmo, tendo em vista evitar o perigo, através de medidas, políticas, estratégias e 

ações dirigidas à população, em geral, ou intervenções mais específicas para crianças e jovens 

em situações familiares, habitacionais, ambientais, escolares, sociais, culturais e económicas 

que, pela sua precariedade, criem condições de especial vulnerabilidade.  

Em Portugal, o sistema de proteção focaliza a ação nas situações de perigo, dado que 

nem todas as formas de risco legitimam a intervenção do Estado e da sociedade na vida, na 

autonomia e família da criança ou do jovem. No que diz respeito às situações sinalizadas, são 

várias e diversas as problemáticas que levam à sinalização destas crianças, como a 

negligência por parte dos cuidadores, os maus tratos físicos e/ou psicológicos, 

comportamentos de risco por parte das próprias crianças/jovens, absentismo escolar, etc. 

(problemáticas estas que abordaremos mais à frente, neste texto). Deste modo, a intervenção 

para a promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem deve ser efetuada 

sucessivamente pelas entidades com competência em matéria da infância e juventude, pelas 

comissões de proteção de crianças e jovens e, em última instância, pelos tribunais. 

 

                                                 
9
 Informações obtidas através do website da CPCJR, no site oficial. http://www.cnpcjr.pt/. Visitado em 2014.  

http://www.cnpcjr.pt/
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4.3 Medidas de promoção e proteção e entidades competentes: CPCJ; EMAT 

e Instituições. 

A aplicação das medidas de promoção dos direitos e de proteção das crianças, são da 

competência exclusiva das Comissões de Proteção e dos tribunais. Segundo o Artigo 34º da 

Lei 147/99, de 01 de setembro, estas medidas visam essencialmente:  

a) Afastar o perigo em que as crianças e jovens se encontram;  

b) Proporcionar-lhes condições que permitam proteger e promover a sua segurança, 

saúde, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral;  

c) Garantir a recuperação psicológica das crianças e jovens vítimas de qualquer forma 

de abuso ou exploração.  

São consideradas medidas de promoção e proteção (Artigo 35º da Lei 147/99, de 01 de 

setembro):  

- Apoio junto dos pais: proporcionar apoio de natureza psicopedagógica e social e se 

necessário, ajuda económica; 

- Apoio junto de outro familiar: colocação da criança sob a guarda de um familiar, 

acompanhada de apoio de natureza psicopedagógica e social e, quando necessário, ajuda 

económica; 

- Confiança a pessoa idónea: colocação da criança sob a guarda de uma pessoa que, não 

pertencendo à sua família, com eles tenha estabelecido relação de afetividade recíproca; 

- Apoio para a autonomia de vida: proporcionar ao jovem com idade superior a 15 anos apoio 

económico e acompanhamento psicopedagógico e social, etc.;  

- Acolhimento familiar: atribuição da criança/jovem a uma pessoa singular ou a uma 

família, habilitadas para o efeito; 

- Acolhimento em instituição: colocação da criança/jovem aos cuidados de uma entidade 

que disponha de instalações e equipamento de acolhimento permanente. Esse acolhimento 

pode ser de duração curta ou prolongada. 

 

4.3.1 Entidades competentes: ECMIJ 

No seguimento da Convenção dos Direitos da Criança e da Lei de Proteção de Crianças 

e Jovens em Perigo, prosseguem fins de apoio educativo, social e de proteção a crianças e 

jovens. Existem entidades com competência em matéria de infância e juventude (ECMIJ), que 

controlam e avaliam as situações de risco, nomeadamente: hospitais, escolas, juntas de 

freguesia, etc. Estas entidades devem intervir e minimizar o risco, de modo consensual com 

os pais, e/ou representantes legais. Caso não se consiga minimizar o risco, ou sempre que haja 
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oposição por parte dos representantes da criança, estas entidades devem participar a situação à 

CPCJ ou ao tribunal.  

 

4.3.2 CPCJ 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são definidas como 

“instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os 

direitos da criança e do jovem e revenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a 

sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.” (site: CPCJ, 2014). 

A CPCJ deve intervir quando são sinalizadas crianças ou jovens em situação de perigo e 

não seja possível, às entidades com competência em matéria de infância e juventude, atuar de 

forma adequada e suficiente a remover o perigo em que se encontram. Assim, as CPCJ só 

podem intervir, após receberem uma sinalização de uma criança/jovem que esteja numa 

situação de perigo. Quando a criança se encontra em situação de risco a intervenção deve ser 

feita pelas Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ). Se a 

criança/jovem se encontra numa situação de perigo as ECMIJ tentam, no âmbito exclusivo 

das suas funções, assegurar a proteção de que a criança/jovem precisa. Se tal não for possível, 

sinalizam a situação as CPCJ. No entanto, se os factos que tenham determinado a situação de 

perigo constituírem também uma situação crime, as EMCIJ e/ou a CPCJ deve dar 

conhecimento dessa situação ao Ministério Público. 

No que diz respeito às situações sinalizadas às CPCJ´S podemos dividir em cinco 

principais problemáticas, segundo o relatório de avaliação da CPCJ de 2013: A negligência, 

que aparece como principal causa de perigo; em seguida a exposição a comportamentos que 

possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança; as situações de perigo em 

que está em causa o Direito à Educação; situações em que criança/jovem assume 

comportamentos que afetam o seu bem-estar e por último os maus-tratos físicos.   

Tendo conhecimento de alguma situação de perigo, a CPCJ deve intervir aplicando 

medidas de proteção. Os fatores de proteção são todos aqueles que protegem a criança de 

perturbação face ao perigo. Num primeiro momento, essa intervenção deve tentar manter a 

criança/jovem inserido na sua família, trabalhando com ela e acompanhando-a. As CPCJ´s 

aplicam várias medidas deste tipo, acompanham a família ao nível dos cuidados de saúde da 

criança, do seu processo educativo e de socialização. Num plano secundário surgem as 

medidas de colocação da criança fora do seu meio familiar, quer numa família de 

acolhimento, quer em instituições.  
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O acolhimento institucional pode ser visto como uma forma de promover a proteção da 

criança/jovem, de lhe oferecer proteção e preparação para a sua (re) integração social. Em 

Portugal, o acolhimento pode ser de curta duração ou prolongado. No caso de curta duração, 

este terá lugar em Centros de Acolhimento Temporário (CAT).  

O CAT, segundo a carta social de 2004, destina-se, fundamentalmente, a assegurar o 

acolhimento urgente e transitório de crianças e jovens em situação de risco, decorrente de 

abandono, maus-tratos, negligência ou outros fatores, proporcionando condições (acesso aos 

cuidados de saúde, educação e bem-estar em geral) para a definição de um projeto de vida e 

seu adequado encaminhamento. O objetivo do CAT é cuidar da criança enquanto a 

CPCJ/EMAT assegura o acompanhamento, reabilitação e avaliação da família, para que seja 

possível o regresso da criança à sua família e ao seu meio natural. Caso isso não seja possível, 

é encaminhada para adoção. 

 No caso do acolhimento prolongado, terá lugar em Lares de Infância e Juventude (LIJ), 

e têm uma duração superior a seis meses. No entanto, a criança só deve ser institucionalizada 

quando esgotadas todas as alternativas não institucionais. 

Acima das comissões de proteção está o Ministério Público, a quem cabe acompanhar 

as suas atividades, apreciar a legalidade e adequação das decisões, fiscalizar a sua atividade 

processual e promover os procedimentos judiciais adequados. 

A figura abaixo mostra o que acabamos de explanar, sobre o sistema de intervenção em 

caso de risco e perigo nas crianças, de forma esquemática através de um formato em pirâmide, 

que mostra a evolução do sistema de intervenção das entidades competentes no caso de se 

detetar situações de risco ou perigo com crianças ou jovens.  

 

Figura nº 1 - Esquema simples de intervenção.  
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Começando na base da intervenção com as ECMIJ que devem combater os primeiros 

sinais de risco; passando para as CPCJ que devem atuar assim que ocorre uma sinalização, se 

a situação não poder ser resolvida pelas ECMIJ; e em último caso (no pico da pirâmide), os 

Tribunais que são os únicos com legitimidade para retirar as crianças dos pais caso estes 

sejam os potenciadores do risco, são a última instância a recorrer, quando já se esgotaram 

todas as tentativas de eliminação do risco/perigo. 

 

4.3.3 EMAT 

As EMAT (Equipas Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais) foram criadas há 

alguns anos e recentemente colocadas sob tutela da Segurança Social. As EMAT são 

constituídas por técnicos de áreas diversas que acompanham e avaliam os casos que envolvem 

menores, são referenciados para tribunal, dando conhecimento da evolução das situações aos 

juízes responsáveis pelos casos. Estas equipas devem assegurar o apoio técnico às decisões 

dos tribunais - tomadas no âmbito dos processos judiciais de promoção e proteção, 

acompanhar a execução das medidas de promoção dos direitos e de proteção aplicadas e 

apoiar os menores que intervenham em processos judiciais de promoção e proteção. (Site: 

CPCJ, 2014) 

É também da competência da EMAT a elaboração de informações sociais e/ou 

relatórios sociais sobre a situação da criança e/ou jovem, do seu agregado familiar ou das 

pessoas a quem esteja confiado. Deste modo, acompanham os menores aquando da sua 

retirada das famílias (meio natural de vida), desempenhando o papel de mediadores entre os 

menores, as famílias, os tribunais e as instituições. 

Para além das ECMIJ já referidas, existem outras instituições e organismos que 

trabalham em Portugal, na proteção das crianças e jovens, sendo de destacar a Emergência 

Infantil (EI), o Instituto de Apoio à Criança (IAC), o Centro de Estudos Judiciários (CEJ), o 

Projeto de Apoio à Família e à Criança (PAFAC), as diversas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, e outros… Estas instituições têm constituído respostas sociais para 

crianças e jovens em situação de perigo, que vão no sentido da sua proteção e da promoção 

dos seus direitos. 

Existem ainda em Portugal respostas sociais com caráter de emergência, dirigidas a 

crianças e jovens em situação de perigo, como é o caso das várias linhas telefónicas de apoio, 

entre as quais destacamos: 
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 - Linha Nacional de Emergência (144): é um serviço nacional, funciona 24 horas por 

dia através de equipas do Instituto de Solidariedade e Segurança Social; 

- Linha de Emergência Criança Maltratada do Projeto de Apoio à Família e à Criança 

(213 433 333); 

- Linha SOS Criança, serviço do Instituto de Apoio à criança (800 202 651). 

Com a entrada em vigor da LPCJP (Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo), o 

Estado e a sociedade passaram a ter o dever de proteção da criança, principalmente em 

situações em que esta seja vítima de qualquer tipo de abandono, discriminação ou opressão, 

que padeça do exercício abusivo de autoridade na família ou nas instituições, assim como, se 

forem privadas de um ambiente familiar normal (Artigo 69.º da Constituição da Republica 

Portuguesa). Deste modo, compreende-se que a proteção das crianças dependa das entidades 

competentes, mas também do olhar atento da sociedade no seu todo.  
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5. Enquadramento de estágio: Cooperativa Sol Maior 

 

Foi a Cooperativa Sol Maior (CSM), o local escolhido para desenvolver o estágio que 

deu corpo a este relatório de estágio no âmbito do Mestrado de Sociologia. Está sedeada na 

freguesia de Oliveira do Douro, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. É uma 

Cooperativa de Solidariedade Social que foi fundada em 2007 e constituída como Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS) desde 2008. Surge com a finalidade de beneficiar a 

população com algumas soluções ao nível dos serviços sociais: “Assim, no sentido de dar 

respostas a necessidades muito concretas evidenciadas junto do público-alvo de entidades já 

há muito parceiras (Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, Centro de Emprego de Vila 

Nova de Gaia, Agrupamentos de Escolas) em muitos e variados projetos, nasce a 

Cooperativa Sol Maior. Destacamos aqui o papel impulsionador da Junta de Freguesia de 

Oliveira do Douro quer na colaboração técnica que prestou para o surgimento da 

Cooperativa Sol Maior, quer auxiliando na sua consolidação pela cedência de instalações, 

equipamentos e materiais.” (Site: CSM, 2015). 

A Cooperativa em análise orienta-se pelas regras da constituição das cooperativas e 

pelos seus estatutos, legalmente elaborados. É constituída por um conjunto de cooperantes 

individuais e institucionais. Conta com 27 cooperantes individuais e 4 cooperantes 

institucionais. Dos 27 cooperantes, 3 faziam parte do corpo técnico, em 2014. 

Atualmente, a organização assenta em três projetos basilares na linha do seu objeto e 

missão: um serviço de Atividades de Tempos Livres (ATL), um Gabinete de Psicologia e uma 

Equipa de Acompanhamento de Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), criada 

através de Protocolo com a Segurança Social: 

O ATL tem a função de ocupar o tempo livre das crianças que frequentam a escola, 

funciona essencialmente nas escolas de Oliveira do Douro, do primeiro ao quarto ano, tendo 

cerca 200 alunos a seu cargo. Funcionando durante todo o ano letivo, mesmo durante os 

meses de férias escolares, para ajudar as famílias que não têm onde deixar as crianças durante 

as interrupções letivas.   

O Gabinete de Psicologia constitui-se como um projeto multidimensional, integrando 

diversas valências no seu campo de atuação. Apresenta como objetivo central a promoção da 

integração, desenvolvimento e bem-estar da comunidade. Funciona com uma coordenadora e 

alguns estagiários de psicologia, dando consultas gratuitas para as crianças e funcionários do 

ATL e para o resto da população. Neste último caso, as consultas têm um preço simbólico que 
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reverte a ajuda feita pela cooperativa à população.“Os serviços prestados à comunidade 

desenvolvem-se em torno da consulta psicológica individual para crianças, adolescentes e 

adultos, de grupos de intervenção psicológica e de sessões (in) formativas destinadas a 

diferentes populações. Apesar da diversidade das várias valências, todas as atividades 

apresentam um objetivo transversal: a capacitação e o empoderamento dos indivíduos e da 

comunidade.” (site: CSM, 2015). 

A equipa de acompanhamento dos beneficiários do RSI é composta por uma equipa 

multidisciplinar, constituída por uma assistente social, uma psicóloga, uma socióloga 

(coordenadora da equipa) e duas técnicas auxiliares de ação direta. Esta equipa iniciou o seu 

trabalho na Cooperativa Sol Maior em setembro de 2008 e tem por objetivo um 

acompanhamento de proximidade junto dos beneficiários do RSI. O seu trabalho consiste no 

desenvolver de estratégias com vista à (re) integração social dos beneficiários na sociedade, 

assim como, a sua inserção laboral e comunitária. Junto dos beneficiários, pretende contribuir 

para a intervenção nas carências sociais e económicas dos mesmos, desenvolvendo ações de 

acompanhamento, quer através de atendimentos, quer por visitas domiciliárias aos 

beneficiários. Dentro do acompanhamento realizado a todas as famílias beneficiárias do RSI 

ganham principal relevo as famílias que contêm no seu agregado crianças em situação de 

risco. A atuação da Equipa é balizada por um Núcleo Local de Inserção, este núcleo 

corresponde a uma estrutura de coordenação do trabalho e das atividades desenvolvidas por 

aquelas equipas, fazendo a mediação com os serviços centrais da Segurança Social integrando 

representantes das áreas da saúde, emprego e educação. O território de acompanhamento afeto 

a esta equipa é o concelho de V. N. Gaia, nomeadamente as freguesias de Oliveira do Douro, 

Mafamude, Vilar de Andorinho, Avintes, Canidelo, Pedroso e Sta. Marinha, (estes últimos 

apenas com um processo em acompanhamento em cada), acompanhando entre 180 aos 250 

processos. 

A Cooperativa Sol Maior efetua um acompanhamento muito próximo das situações, 

atuando em várias áreas tais como: a ação social, o emprego e formação profissional, a 

educação, a saúde e a habitação.“A diversidade dos problemas das famílias beneficiárias do 

RSI exige e justifica, pelo seu caráter multidimensional, uma equipa multidisciplinar, com 

técnicos especializados em diferentes áreas de intervenção, cuja conjugação do Saber-Fazer 

e Saber - Ser constitui um elemento fundamental para criar na população em geral e em cada 

agregado em particular uma vivência quotidiana de qualidade e sempre direcionada para a 

autonomia, no que concerne à resolução dos seus problemas e à utilização dos recursos, quer 

individuais quer coletivos.” (site CSM, 2015). 
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É também frequente a inclusão e elaboração de vários e diferentes projetos e programas 

de intervenção social como o CLDS+, sigla que abrevia Contrato Local de Desenvolvimento 

Social (Portaria n.º 135-C/2013). Este programa tem o objetivo de promover a inclusão social 

dos cidadãos de forma multissectorial e integrada, através de ações executadas em parceria. O 

“CLDS+ Capacitar Gaia” resulta de um protocolo assinado entre o Instituto de Segurança 

Social, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (entidade promotora) e a Cooperativa Sol 

Maior, entidade coordenadora deste projeto. A intervenção está direcionada para territórios 

específicos do concelho de Vila Nova de Gaia – as freguesias Oliveira do Douro, Avintes e o 

lugar de Arnelas (em Olival). O seu período de vigência termina a 30 de junho de 2015. 

A Cooperativa é também beneficiária do projeto RLIS, e tem como parceiros a 

Associação das Escolas do Torne e do Prado e o Instituto da Segurança Social, IP. “A RLIS 

insere-se no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), na tipologia de 

intervenção 6.15 «Educação para a Cidadania – Projetos Inovadores», tendo como área 

geográfica de atuação as freguesias de Oliveira do Douro, Santa Marinha e Canidelo, 

através da modalidade de Serviço de Atendimento Social” (Site: CSM, 2015). Este projeto-

piloto tem como principais objetivos de intervenção:  

(a) garantir o acolhimento social imediato e permanente em situações de crise e/ou 

emergência social;  

(b) disponibilizar apoios financeiros de caráter eventual a agregados familiares em 

situação de carência económica;  

(c) reforçar a plataforma de cooperação estabelecida com as instituições que localmente 

desenvolvem respostas sociais no âmbito da ação social;  

 (d) assegurar a coordenação eficiente de todos os meios e recursos que integram a rede. 

(Site Cooperativa, 2015).  
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5.1 Concelho de V.N. de Gaia 

 

Figura nº2: Território pertencente ao Concelho de Gaia.  

 

 

O concelho de Vila Nova de Gaia fica na Região Norte de Portugal, pertence ao distrito 

do Porto e é um dos catorze concelhos que constituem a GAMP (Grande Área Metropolitana 

do Porto). De acordo com os Censos de 2011, o concelho de Gaia representa 18% da 

população residente na GAMP, com uma população residente de 302.092 habitantes. Com 

168,46 km² de áreaé o maior município da sub-região do Grande Porto, subdividido em 

15 freguesias e união de freguesias.  

Como nos mostra a imagem territorial de V.N.Gaia, a cidade está dividida por 24 

freguesias, mas desde 2013 com a reorganização administrativa do território das freguesias, 

V.N de Gaia restruturou o seu território agregando algumas freguesias, o que fez com que a 

cidade passa-se de 24 para 15 freguesias e união de freguesias.  

 As freguesias que formam a cidade de Vila Nova de Gaia são: Santa Marinha e São 

Pedro da Afurada, Mafamude e Vilar do Paraíso, Canidelo, Madalena, Gulpilhares e 

Valadares, Vilar de Andorinho e Oliveira do Douro. Gaia está limitada a norte pelo município 

do Porto, a nordeste por Gondomar, a sul por Santa Maria da Feira e Espinho e a oeste pelo 

oceano Atlântico. Gaia tem ainda vindo a consolidar-se como polo de crescimento alternativo, 

face à situação de clara perda demográfica em que se encontram outros concelhos centrais da 

GAMP, como o Porto e Espinho. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Santa_Marinha_e_S%C3%A3o_Pedro_da_Afurada&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Santa_Marinha_e_S%C3%A3o_Pedro_da_Afurada&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Mafamude_e_Vilar_do_Para%C3%ADso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canidelo_(Vila_Nova_de_Gaia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madalena_(Vila_Nova_de_Gaia)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Gulpilhares_e_Valadares&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Gulpilhares_e_Valadares&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vilar_de_Andorinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_do_Douro_(Vila_Nova_de_Gaia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gondomar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_da_Feira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espinho_(Portugal)
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Presentemente é o terceiro município mais populoso de Portugal, e o mais populoso na 

região Norte, distribuídos essencialmente em Mafamude, Santa Marinha, Oliveira do Douro e 

Canidelo. 

 

5.2 Caracterização da população residente em V.N.Gaia beneficiária do RSI. 

A nossa população em estudo são as Famílias residentes em Vila Nova de Gaia, 

acompanhados pela Cooperativa Sol Maior, que sejam Beneficiárias do RSI com Crianças em 

Risco a seu cargo. Por isso interessa-nos conhecer e perceber a dinâmica que se estabelece 

entre a cidade de Gaia e a medida de RSI.  

Ao nível do apoio Social as famílias em situação de vulnerabilidade, e nomeadamente 

no que compete ao Rendimento Social de Inserção (RSI), segundo o Plano de 

Desenvolvimento Social de 2012-2014 de V.N.Gaia, em 2010 Gaia era o concelho do Grande 

Porto com maior número de beneficiários do RSI, com 26607 pessoas, o que representava 

22,6% do total da população beneficiária do RSI do Grande Porto. No entanto não nos 

podemos esquecer que Gaia é o município mais populoso da GAMP, o que significa que 

quando comparamos o peso percentual da população beneficiária do RSI no total da 

população residente, constata-se que esta representa 8,4% da população residente em Vila 

Nova de Gaia. Este valor apenas é superado pelos concelhos do Porto e Valongo com uma 

representatividade de beneficiários de RSI na ordem dos 12,2% e 8,5%, respetivamente, face 

à população residente.  

Segundo o mesmo estudo, em junho de 2010 Vila Nova de Gaia tinha 27947 

beneficiários do RSI, distribuídos pelas 24 freguesias
10

, em que como podemos comprovar no 

gráfico abaixo, a freguesia de Santa Marinha apresenta a taxa mais elevada (10,5%), seguido 

de Mafamude (10,1%) e Vilar de Andorinho (9,3%). Com menor taxa de beneficiários surgem 

as freguesias de Seixezelo (0,5%), Crestuma (0,5%) e Sermonde (0,6%). Comparando a 

população residente em Vila Nova de Gaia com a população beneficiária de RSI, a situação 

altera-se a níveis percentuais onde se constata que as freguesias de Vilar de Andorinho 

(14,2%), Sermonde (13,7%) e Serzedo (12,8%) apresentam a maior percentagem de 

beneficiários do RSI. 

 

 

 

                                                 
10

 Como já foi referido, antes de 2013 o concelho dividia-se em 24 freguesias, com a Lei n.º 11-A/2013 o 

concelho passou a estar dividido por 15 freguesias e união de freguesias.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
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Gráfico nº1 -Beneficiários de RSI de V. N. de Gaia, por freguesia em junho 2010. 

 

Fonte: gráfico retirado de Plano de Desenvolvimento Social 2012-2014 V.N.Gaia, Município V.N.G, 

2014. 

 

Em termos da faixa etária, 35,6% dos beneficiários têm menos de 18 anos, o que 

significa que o número de crianças e jovens abrangidos pela medida de RSI é o mais 

significativo, o que levanta grande pertinência para o nosso estudo. Sendo também 

significativa a faixa etária entre os 40-54 anos (24,2%) onde encontramos muitos indivíduos 

em situação de desemprego e com dificuldades ao nível da reinserção laboral. No concelho de 

Vila Nova de Gaia existem 12 269 agregados familiares a beneficiar do RSI, constatando-se 

que grande parte são indivíduos “isolados” (30,5%), seguidos das “Famílias nucleares com 

filhos” (29,2%) e das “Famílias Monoparentais” (19,4%). (M.V.N.Gaia, 2014) 

Tendo em conta o levantamento feito da caracterização dos beneficiários de RSI de Vila 

Nova de Gaia, o nosso estudo parece adequar-se e inserir-se nesta caracterização, tendo em 

conta que iremos trabalhar as famílias com crianças a seu cargo.  
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Parte II: Estudo Empírico 

6. Modelo de análise 

 

Após a apresentação da abordagem teórica e da caracterização do enquadramento de 

estágio, passamos, no presente ponto à construção do nosso modelo de análise. 

Pretendemos apresentar uma seleção das perspetivas mais adequadas para o alcance dos 

nossos objetivos de investigação. Esta fase assume-se de grande relevância para a recolha e 

análise dos dados, que será a etapa seguinte da investigação. “O modelo de análise é o 

prolongamento natural da problemática, articulando de forma operacional os marcos epistas 

que serão finalmente retidos para orientar o trabalho de observação e de análise. É 

composto por conceitos e hipóteses estreitamente articulados entre si para, em conjunto, 

formarem um quadro de análise coerente” (Quivy e Campenhoudt, 2003: 150).  

 O estudo por nós desenvolvido tomou por objeto a história de vida de famílias 

beneficiárias do RSI, acompanhadas na Cooperativa Sol Maior e tendo crianças sinalizadas à 

CPCJ, como estando em situação de risco. Este estudo, surge da necessidade de aprofundar 

conhecimentos sobre a população beneficiária de RSI da Cooperativa em estudo e de 

conhecer as histórias de vida destas famílias, a fim de compreender a sua trajetória e vivência 

social,assim como, o risco vivido pelas crianças envolvidas. 

Deste modo, o nosso modelo de análise estrutura-se em volta dos conceitos de; família, 

vinculação, trajetória social e cultural, socialização e ressocialização, habitus, exclusão social, 

económica, reinserção social, conceitos abordados já no nosso enquadramento teórico.  

Através do discurso direto das famílias, pretendeu-se conhecer e compreender melhor a 

sua realidade à luz dos próprios intervenientes e percecionar o impacto que esta realidade tem 

nas crianças enquanto vítimas de situações de risco. No fundo, apreender, através das histórias 

de vida dos pais/cuidadores, quais as suas vulnerabilidades e de que forma estas influenciam o 

desenvolvimento e crescimento das crianças. 

Num trabalho de investigação a(s) pergunta(s) de partida e objetivos são instrumentos 

fundamentais de trabalho, e como tal, passamos a enunciar os que nos serviram de base: 

“Quais as vivências das famílias beneficiárias do RSI com crianças em risco? E que 

significado estas famílias atribuem à sua condição de beneficiários do RSI e da sinalização da 

criança?”; “Como e porquê têm estas famílias crianças sinalizadas como estando em situação 

de risco? E quais as suas perceções no que diz respeito à sinalização?”.  
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Esquema do Modelo de Análise: 

As questões acima constituem o pilar central para a elaboração do desenho da pesquisa, 

construindo através destas os objetivos. Definimos, assim, como objetivo principal: conhecer 

a realidade sociocultural das famílias beneficiárias do RSI com crianças sinalizadas como 

estando em situação de risco, avaliando não só a sua realidade, mas a sua perceção da 

realidade, a fim de compreender como tudo isto interfere nas suas vidas e na vida das suas 

crianças e os vulnerabiliza para o futuro.  

Deste modo, definimos como objetivos específicos:  

a) Conhecer a perceção que os beneficiários têm quanto à sua história de vida. 

b) Perceber se existe perceção dos cuidadores quanto à situação de risco da criança.  

c) Averiguar quais os mecanismos de ajuda e auxílio prestados pelo estado, e pela 

população e que impacto têm nas famílias dependentes do RSI.  

d) Percecionar a existência ou não da reprodução social e económica de pais para filhos.  

e) Compreender e interpretar o que leva à sinalização e à condição de risco da criança.  

f) Qual é o tipo de risco sinalizado. Esse varia conforme a idade, género, raça ou cultura 

social. 
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g) Que tipo de “lacuna” poderá ser corrigida para acabar ou minimizar a situação de risco 

da criança.  

A partir destes objetivos consideramos que será possível aceder a um conhecimento 

mais aprofundado das dificuldades experimentadas pelas famílias dependentes do RSI e o 

impacto que isto tem nas crianças; a partir do ponto de vista dos seus cuidadores, apreender a 

complexidade e a variabilidade da condição de risco das crianças.  

É fundamental ter em linha de conta as hipóteses teóricas previamente delineadas que 

delimitam o rumo que a pesquisa irá tomar; no entanto, estabelecer Hipóteses Teóricas 

robustas, não se afigura no tipo de abordagem que desenvolvemos, visto ser uma abordagem 

fundamentalmente qualitativa, baseada em histórias de vida, o que pressupõe o acesso a 

interioridades e especificidades dos processos em causa nem sempre previsíveis. Assim 

sendo, seguidamente enunciamos algumas hipóteses que poderão ser potenciais questões que 

encontraremos no nosso trabalho. 

H1- Existe uma reprodução social e económica que se repercute nos filhos dessas 

famílias - quer a nível económico, quer a nível da falência no cuidado parental.  

H2 - A intervenção social no âmbito do sistema de proteção social do Estado (medidas 

RSI) focaliza-se grandemente nas funções de cumprimento do quadro legal.  

H3- Quando os pais passam por situações problemáticas/traumáticas enquanto crianças, 

essa vulnerabilidade tende a reproduzir-se nos seus filhos.  

H4- O risco pelo qual as crianças e jovens passam varia de acordo com o género e a 

cultura social de origem.  

H5- As redes de suporte especializadas na reinserção social e profissional, com técnicos 

com formação adequada, (caso especifico da Cooperativa Sol Maior), afiguram-se essenciais 

no auxílio de uma resolução do problema do risco.  

H6 – As redes familiares e de vizinhança mostram-se muito importantes para a garantia 

dos bens essenciais.  

Estas são as hipóteses nas quais nos vamos debruçar ao longo deste trabalho e que iram 

comandar a nossa pesquisa, no final, pretendemos poder verifica-las ou refuta-las.  
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7. Metodologia 

 

“Realizar entrevista, sobretudo se forem semi-estruturadas, aberta, de histórias de vida 

etc. não é tarefa banal; propiciar situações de contato, ao mesmo tempo formais e informais, 

de forma a “provocar” um discurso mais ou menos livre, mas que atenda aos objetivos da 

pesquisa e que seja significativo no contexto investigado e academicamente relevante é uma 

tarefa bem mais complexa do que parece à primeira vista” Duarte, 2004:216 

 

Nesta fase do projeto é nosso objetivo apresentar a metodologia escolhida para a 

elaboração do trabalho de investigação. Para isso, devemos ter em consideração a natureza da 

problemática em análise. Aquilo que se pretende captar, a essência daquilo que habitualmente, 

em termos científicos se designa por problemática teórica, engloba todo um conjunto de 

questões teóricas, elementos que se revelam cruciais, na forma como optamos por direcionar 

o percurso analítico. “É essa problemática teórica disciplinar que delimita um espaço de 

visibilidade definidor das condições de surgimento dos problemas, no percurso da disciplina 

considerada” (Almeida, 1995:70).Assim, a metodologia utilizada deve permitir uma recolha 

de dados fidedigna, para que, numa fase posterior, possamos analisá-los e, através dos seus 

resultados, testar ou refutar as hipóteses anteriormente formuladas. Esta confirmação ou 

negação vai fornecer-nos conclusões da investigação empírica.  

Ao planearmos um trabalho de investigação, teórica e metodologicamente, tivemos em 

conta a natureza da problemática em análise, aquilo que pretendemos apreender, a base do 

problema e a melhor forma de chegar aos dados. As nossas escolhas metodológicas devem ser 

feitas tendo por base a nossa população alvo, isto é, a população sobre a qual vai incidir a 

nossa investigação e conduzir todo o projeto de investigação em seu prol. 

De acordo com a tipologia de Greenwood (1965, citado por Almeida e Pinto, 1995), o 

campo da metodologia é constituído por três métodos distintos sendo eles: o Método de 

Análise Extensiva, o Método de Análise Intensiva ou Estudo de Caso e o Método 

Experimental. Tendo em conta que tínhamos um público-alvo específico e restrito, 

concluímos que esta investigação devia tomar a forma de um estudo intensivo. Segundo este 

método, os fenómenos são analisados de uma forma restrita e mais pormenorizada, recorrendo 

a todas as técnicas disponíveis e a uma amostra particular. A finalidade do método intensivo é 

a compreensão ampla do fenómeno na sua totalidade. 

O método intensivo mostrou-se o indicado para o nosso estudo sobre as famílias 

beneficiárias do RSI com crianças em risco, acompanhadas na Cooperativa Sol Maior, uma 



82 

 

vez que a nossa intenção não passava pela generalização dos resultados obtidos, mas por uma 

investigação centrada em questões para as quais se pretende uma resposta em profundidade. 

Foi nosso objetivo conhecer e compreender as vivências das famílias acompanhadas pela 

Cooperativa Sol Maior, analisar em profundidade as características, opiniões e as suas 

problemáticas. Nesta lógica mostrou-se pertinente a utilização de técnicas fundamentalmente 

qualitativas.  

O processo de investigação envolve um conjunto de etapas, desde o momento que o 

investigador inicia o processo de pesquisa, até que os resultados obtidos assumem uma forma 

de escrita. A pesquisa empírica pode enveredar por diferentes estratégias e dentro destas 

também diferentes técnicas de pesquisa. O que vamos fazer neste capítulo é uma descrição e 

explicação das técnicas e métodos utilizados para a realização deste estudo. 

 

7.1 Método intensivo: 

Tendo como população alvo as Famílias beneficiárias do RSI com crianças em situação 

de risco/perigo, decidimos que o melhor método de recolha de dados, como já referimos, seria 

o método intensivo/estudo de caso. Este método consiste no exame intensivo, tanto em 

amplitude como em profundidade, de uma amostra representativa de um determinado 

fenómeno social e recorrendo a todas as técnicas disponíveis: “Trata-se de analisar em 

profundidade as características, as opiniões, uma problemática relativa a uma população 

determinada, segundo vários ângulos e pontos de vista”(Almeida, 1994:198). Neste método é 

privilegiado a abordagem direta no próprio contexto social do indivíduo, o que permite obter 

uma grande quantidade de informação, tão rica quanto heterogénea, ao contrário do que 

acontece com o método extensivo.  

Este método de investigação, que segue uma linha qualitativa, permite uma análise mais 

ampla e intensa da realidade social, recorrendo-se a diferentes e variadas técnicas que estão 

disponíveis. Aqui podemos cruzar técnicas como entrevista, histórias de vida, fontes 

documentais, observação direta, etc. Este método permite um grande aprofundamento das 

questões e a obtenção de um aglomerado de informações muito variadas. Contudo, existem 

alguns inconvenientes como, por exemplo, o risco de uma maior subjetividade por parte do 

investigador e a impossibilidade de generalizações ou confrontações de resultados, dado que 

não se destina à análise de populações vastas. É necessário por isso uma maior vigilância 

epistemológica por parte do investigador.   
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7.2 Pesquisa Qualitativa: 

A pesquisa qualitativa parece-nos a mais adequada para nos fornecer explicações mais 

profundas sobre uma problemática que incide nas vivências pessoais. Este método difere, em 

princípio, do quantitativo, na medida em que não emprega um instrumental estatístico como 

base na análise de um problema, não pretendendo medir ou numerar categorias. A pesquisa 

qualitativa é aquela que trabalha predominantemente com informação coletada pelo 

pesquisador, não é expressa em números, ou então os números e as conclusões, neles 

baseadas, representam um papel menor na análise.  

Este paradigma tem as suas bases em Weber e na procura do sentido da ação, pois este 

autor defendia que a explicação do fenómeno deve se dar, prioritariamente, pela compreensão 

e interpretação dos elementos singulares que compõem o objeto e as ações sociais a serem 

pesquisadas. Note-se que “(…) Weber (1992) pretende fazer da sociologia uma disciplina que 

encara os acontecimentos da vida humana sob o ângulo da sua significação cultural, 

distinguindo-se assim claramente de um tipo de análise que visa descobrir as leis da 

regularidade do funcionamento societal.” (Guerra, 2006:7). Em suma, o seu objetivo é 

compreender o significado da ação social. 

Esta metodologia dá primazia aos raciocínios indutivos, na medida em que se passa do 

particular para o geral. Os objetos de análise destas investigações de carácter total ou 

parcialmente indutivo presumem uma abordagem não apenas mútua, mas também, simultânea 

de fatores. São formulados em termos de ação, que contempla os comportamentos e o 

significado que o ator atribui na interação. É tendo em conta este objeto ação-significado, que 

os investigadores analisam o pressuposto de que comportamentos idênticos, em termos de 

ação, podem corresponder em identidades, papéis e estatutos com significados diferentes em 

termos sociais. 

 Esta é uma pesquisa que procura conhecer e entender a interioridade, as razões das 

ações e, no fundo, que insiste no carácter único de cada ação, de cada circunstância, onde se 

produzem os fenómenos sociais. E é precisamente este o nosso objetivo para este estudo: 

reconstituir a vida dos sujeitos e/ou famílias, insistindo no carácter único e particular da ação, 

mas que no conjunto pode mostrar estruturas relevantes de comportamentos coletivos. Realce-

se que“As técnicas qualitativas são particularmente justificadas nesta conjuntura social e 

científica como meios mais adequados, embora não exclusivos, ao estudo da produção e 

circulação de sentido, mormente quando estão em estudo problemas emergentes em 

populações escondidas” (Esteves e Azevedo, 1998:2). Este é o caso do nosso estudo que 

pretende conhecer e compreender as famílias acompanhadas pela Cooperativa Sol Maior, com 
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várias problemáticas - problemas de exclusão económica e social, tendo no seu agregado 

crianças em situação de risco. 

Os processos qualitativos dão a possibilidade de identificarmos e ainda trabalharmos, 

categorias, ligadas a fatores contextuais, que possam surgir ao longo da análise.  

Depois de ter especificado os problemas e o método de pesquisa, passamos à 

explanação mais precisa das técnicas. “As técnicas de recolha e tratamento de informação 

empírica são instrumentos operatórios precisos e transmissíveis, que podem ser usados 

independentemente da especificidade do objecto ou das hipóteses de uma investigação 

particular” (Almeida, 1997:209). Na análise qualitativa podem ser utilizadas várias e 

diferentes técnicas para a recolha e análise da pesquisa. Técnicas estas selecionadas pelo 

método, que são utilizadas para recolher e tratar a informação sobre a realidade social, 

optando por aquelas que melhor respondem às nossas necessidades. As técnicas dividem-se 

em dois grandes grupos: as documentais e as não documentais. 

 

7.2.1 Técnicas Documentais 

As técnicas documentais são baseadas na observação de documentos escritos e não 

escritos, englobam a pesquisa documental e a análise de conteúdo.  

Em primeiro lugar foi nosso objetivo proceder a uma análise documental de livros, 

artigos de revistas científicas, dissertações de mestrado e doutoramento, legislação 

relacionada com as temáticas do trabalho e com o seu objetivo geral, selecionando-se depois a 

informação mais relevante. As técnicas documentais baseiam-se em documentos já existentes 

na altura da realização do estudo, sendo seu objetivo obter dados fulcrais para a investigação. 

Esta é uma técnica decisiva e indispensável para a pesquisa em ciências sociais e humanas, 

sendo também uma das bases do nosso trabalho de investigação.  

Estas técnicas subdividem-se em técnicas clássicas, (análises literárias e históricas, que 

não são mais do que uma análise qualitativa em profundidade e uma análise intensiva dos 

documentos - principalmente dos escritos) e em técnicas modernas (análises mais 

quantitativas que têm subjacente a análise de conteúdo, como é o caso das entrevistas e a 

semântica quantitativa – o estudo de vocabulário dos documentos com base em dados 

estatísticos).  

A análise documental clássica foi uma das técnicas utilizadas para conhecer e nos 

familiarizar com a organização em causa (Cooperativa Sol Maior), e com os processos 

individuais das famílias em estudo. Realizamos a leitura do Regulamento Interno, das regras 

de funcionamento e dos processos em análise na organização, assim como recorremos a outas 
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leituras complementares. Esta foi uma técnica utilizada no início da investigação, mas 

desenvolvida e utilizada ao longo de todo o estudo.  

Recorremos também à análise documental moderna, sobretudo à análise de conteúdo, 

trabalhando e mensurando dados de uma base textual. “A análise de conteúdo, técnica em 

contínuo aperfeiçoamento, é assim susceptível de ser accionada por forma a restituir o 

sentido dos textos, das mensagens, das comunicações. Ela pode, eventualmente, permitir 

captar, não apenas a informação explícita das mensagens, mas ainda as condições teórico-

ideológicas de produção dessas mensagens (os seus «geradores» semióticos), bem como 

fornecer indicações sobre a articulação dos geradores com os lugares sociais da sua 

produção” (Almeida e Pinto, 1995: 105). A análise de conteúdo funciona como uma técnica 

complementar de outras técnicas; é utilizada nos inquéritos com perguntas abertas para 

analisar as significações de respostas, funciona como uma descrição daquilo que nos foi 

narrado e serve para interpretar as questões do investigador face ao objeto de estudo.  

No caso do nosso estudo, foi efetuada uma análise das entrevistas através da análise 

vertical e horizontal, fazendo um cruzamento de informação entre as entrevistas. Extraímos 

alguns excertos exemplificativos dos comentários feitos pelo entrevistado, fizemos ainda 

pequenas sínteses sobre esses mesmos excertos. Deste modo, sínteses e excertos constituem 

uma determinada categoria de análise.   

As técnicas não documentais que podem ser utilizadas por um investigador são 

variadíssimas, salientamos aqui, apenas aquelas que utilizámos no projeto. 

 

7.2.2 Técnicas não documentais 

As técnicas não documentais consistem na recolha de informação através da observação 

participante, da observação não participante, e da experimentação. Permitem, a compreensão 

dos comportamentos e das práticas sociais; só possível a partir da sua observação minuciosa e 

sistemática. Temos então como base do nosso trabalho a observação não participante, que se 

caracteriza pelo facto do observador não integrar os grupos, nem fazer parte das situações no 

processo em análise. Inclui um leque muito variado de técnicas: as entrevistas, o inquérito por 

questionário e os testes e medida de atitudes e opiniões.  

A entrevista define-se como o procedimento de recolha de informação, que utiliza a 

forma de comunicação verbal (Almeida, 1994), e ela será a base do nosso trabalho. As 

entrevistas apresentam como grande vantagem o facto de permitirem um elevado grau de 

profundidade dos elementos de análise recolhidos, porque o entrevistador, ao tentar respeitar a 

linguagem e os quadros de referência dos entrevistados, consegue compreender melhor o 
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sentido que eles dão às suas práticas sociais e às situações com que se vêm confrontados. 

Permitem também uma grande flexibilidade, na medida em que o contacto direto possibilita 

que o entrevistador, vá reformulando e direcionando mais convenientemente a entrevista no 

seu decorrer, tendo em conta o seu objetivo. 

Existe uma grande diversidade de objetos e contextos de utilização das entrevistas, bem 

como das suas formas de realização e estrutura. Estas podem ser classificadas de acordo com 

diferentes critérios: as entrevistas estruturadas ou diretivas; as entrevistas não estruturadas ou 

não diretivas; e as entrevistas semiestruturadas ou semidiretivas.  

Na entrevista estruturada o investigador segue um guião rígido, que estabelece 

antecipadamente as questões a serem formuladas e, ao longo das entrevistas, respeita uma 

lógica pré-estabelecida. A entrevista semiestruturada assenta na combinação de perguntas 

abertas e fechadas. O guião é previamente preparado, mas apenas serve de eixo orientador ao 

desenvolvimento da entrevista; o investigador pode alterar a ordem e as questões da 

entrevista. (ver anexo IV). A entrevista não estruturada ou não diretiva é uma entrevista 

informal, na qual o entrevistador intervém o mínimo possível, incentivando o entrevistado a 

exprimir-se livremente com vista a que este organize o seu próprio discurso de forma livre. 

Este tipo de entrevista pode ser de grande riqueza informativa e atingir um elevado grau de 

profundidade. Este foi o tipo de entrevista utilizado neste estudo, uma vez que pretendíamos 

captar o sentido, a interpretação e as vivências do sujeito entrevistado, utilizado a técnica de 

entrevista de história de vida, em que os entrevistados são convidados a falar sobre as suas 

experiências e trajetórias de vida de forma livre. No entanto, “alguns autores consideram que 

as histórias de vida são um tipo específico de entrevistas em profundidade” (Almeida, 

1994:212).  

 

7.2.3 Histórias de vida 

A entrevista do tipo história de vida surge na obra “The Polish Peasant in Europe and 

América” dos sociólogos W.I.Thomas e F. Znaniecki (1918), quando os investigadores 

tentavam estudar a inserção de um novo grupo (de poloneses) na cultura americana. Desta 

forma os autores tentaram obter a compreensão e a interpretação desses emigrantes a partir da 

significação subjetiva que os sujeitos declaravam às suas ações (Silva, 2007). Este foi um 

importante passo para a inovação da pesquisa em Sociologia, que posteriormente, com o 

interacionismo simbólico, despertou para a construção do saber através do agente social. Será 

através das interpretações e significações do sujeito inserido no fenómeno social a ser 
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estudado, que se consegue captar o universo de que ele faz parte, mostrando a própria 

subjetividade dos factos sociais. 

Optamos por isso por utilizar a entrevista do tipo história de vida neste trabalho, como 

técnica principal de recolha de dados, inserida na linha das metodologias qualitativas de 

investigação social, pois era nosso objetivo captar e compreender o universo das famílias 

acompanhadas pela Cooperativa, conhecendo, à priori, duas problemáticas contidas no 

interior destas famílias (as dificuldades económicas e as crianças em risco a seu cargo). 

Queríamos conhecer o contexto envolvente a essas duas problemáticas, conhecer todo o 

trajeto dos sujeitos, perceber se existia um período de viragem para estas problemáticas, se 

elas se relacionavam de alguma forma e qual a própria perceção do sujeito em relação à sua 

história vivida e sentida.  

A história de vida faz parte de uma tradição que procura dar conta das influências 

socioculturais, naquilo que o indivíduo é, e faz. O objetivo deste tipo de estudo é, 

fundamentalmente, apreender e compreender a vida conforme é relatada e a forma como o 

próprio indivíduo interpreta a sua história. Uma das características principais é o vínculo entre 

pesquisador e sujeito. Do lado do investigador importa salientar o aspeto da capacidade de 

escuta e de reflexão. Através das histórias de vida individuais podemos caraterizar a prática 

social de um grupo, família ou indivíduo.  

Mas utilizar o método de história de vida não é simples, requer muito rigor e atenção 

por parte do investigador. Existem algumas críticas à utilização deste método, como a questão 

do vinculo entre pesquisador e sujeito que torna difícil a separação do investigador com o 

objeto de estudo. Mas tendo em conta o seu envolvimento, sendo inevitável, cabe ao 

investigador um maior cuidado e capacidade de relativizar, pressupondo uma maior 

vigilância. “O método de História de vida é um método científico com toda força, validade e 

credibilidade de qualquer outro método, sobretudo porque revela que por mais individual 

que seja uma história, ela é sempre, ainda, coletiva, mostrando também o quão genérico é a 

trajetória do ser humano.” (Silva, 2007:34). Ou seja, é uma entrevista que conta a história de 

um indivíduo particular narrada a partir da sua perspetiva e à luz da sua experiência, é pessoal 

e única.  

Neste tipo de entrevista é necessário deixar o entrevistado contar ao seu próprio ritmo, 

no entanto, dependendo do objetivo da entrevista, pode ser importante o entrevistador orientar 

a narração e interrogar, seguindo uma linha de autobiografia indireta (Poirier, 1995). 

Achamos importante neste trabalho, tendo em conta a população em estudo e o tipo de 

investigação que queríamos desenvolver, seguir uma linha mais ativa enquanto entrevistador. 
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Utilizamos para o efeito um guião que serviu para ajudar a conduzir a entrevista. “O uso deste 

instrumento de análise é delicado, porque o inquirido deve manter uma certa não 

directividade no interior do guião, tendo este uma função de enquadramento (não deixar o 

narrador sair do campo da pesquisa) e uma função de precisão (pedir a informação que o 

narrador não fornece espontaneamente)” (Poirier, 1995:47). Do lado do investigador o mais 

importante será o aspeto da capacidade de escuta e de reflexão, pois ao passarmos à fase das 

entrevistas foi-nos possível perceber a necessidade de abandonar qualquer pretensão de 

proceder ao cumprimento rigoroso do guião pré-definido. Na verdade, em cada entrevista 

realizada, era o sujeito quem marcava o ritmo e isso mostrou-nos que a nossa função deveria 

ser facilitar o diálogo através de uma atitude de escuta ativa.  

Como forma complementar à narrativa das histórias de vida, recorremos também à 

análise documental, como já referimos no início deste capítulo, recorremos à análise dos 

processos já existentes na Cooperativa Sol Maior sobre as famílias acompanhadas, com o 

apoio e supervisionamento das técnicas. 
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8. Conversa com as famílias beneficiárias e apresentação do debate em 

Focus-Group com a equipa do RSI 

 

8.1 Apresentação e análise das entrevistas realizadas aos beneficiários: 

Foram realizadas 8 entrevistas do tipo histórias de vida. Das oito entrevistas realizadas 

sete são pessoas do sexo feminino e uma do sexo masculino. Todos os entrevistados residem 

em Vila Nova de Gaia são beneficiários do RSI, cuidadores de crianças com processo na 

CPCJ ou em EMAT, ou seja, crianças que foram sinalizadas por se encontrarem em situação 

de risco e/ou perigo.  

Nesta amostra, à data da sua realização, todos os entrevistados se encontram 

desempregados e a beneficiar do Rendimento Social de Inserção. Só dois dos entrevistados 

recebem o RSI há menos de 6 meses, (um porque ficou em situação de desemprego e o outro 

por separação do seu cônjuge), os restantes são beneficiários à vários anos. 

Seguidamente, na tabela nº1, pode-se visualizar algumas das caraterísticas 

sociodemográficas dos entrevistados. Note-se que foi construída primeiramente com a 

informação recolhida através da análise dos processos das famílias na cooperativa e num 

segundo momento cruzamos com a informação recolhida em entrevista. 

 

Tabela nº1: Cruzamento de dados sociodemográficos dos entrevistados.   

E

E: 

Idade Habilitações 
Estado 

Civil 

Experiência 

Profissional 

Nº de 

filhos 

Nº de 

crianças 

a seu 

cargo 

Problemática da 

criança 

E

 1 © 
24 

 Analfabeto 

(não finalizou 

o 1º ciclo) 

Casado Sem experiência 3 3 Absentismo escolar 

E

2 
33 9ºano 

Separada 

/União de 

facto 

Empregada balcão 

e outros. 
3 3 

Comportamentos 

violentos (pai) 

E

3 
26 6ºano 

União de 

facto 

Empregada de 

limpezas 
4 

5 

(+ irmã) 

Negligência e 

abuso do padrasto 

E

4 

(m) 

46 
9ºano (não 

finalizou) 
Separado Construção civil 3 1 

Negligência e maus 

tratos (mãe) 
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E

5 © 34 

4ºano (não 

finalizou- 

sabe o básico) 

Divorciado Sem experiência 3 

2  

(a cargodo 

Pai) 

Negligência 

(problemas saúde 

das crianças) 

E

6 © 30 
5ºano (não 

finalizou) 

Divorciada/

União de 

factos/ 

Solteiro 

Feirante 2 2 

Alcoolismo e 

violência 

doméstica (pai) 

E

7 35 6ºano 

Divorciado 

de momento 

em união de 

facto 

Fábrica de 

estofos, ajudante 

de cozinha 

2 1 

Negligência (falta 

de competências 

parentais) 

E

8 

34 6ºano 

União de 

facto / 

solteira 

Costureira, 

empregada de 

limpezas 

 

 

7 

(gravi

da +1) 

7 

Falta de condições 

e problemas 

familiares. (levou 

um tiro do pai do 

penúltimo filho.) 

 

 

 

 

 

É de salientar que, dos oito entrevistados, três são de etnia cigana e um de origem 

angolana (viveu em Angola até aos 18 anos). Os entrevistados têm uma média de 33 anos de 

idade, tendo o mais novo 24 anos e o mais velho 46 anos.  

Quanto às habilitações literárias podemos verificar que toda a nossa amostra tem uma 

baixa escolaridade, tendo somente um dos entrevistados completado o 9ºano, e os restantes 

não foram além do 6ºano, tendo alguns deles completado este ano através das novas 

oportunidades ou outros cursos de formação da segurança social destinados a dar equivalência 

escolar. Os entrevistados de etnia cigana são os que apresentam maior défice de literacia.  

Referem existir uma baixa escolaridade, em toda a família, principalmente nas 

mulheres, muitas não sabem ler nem escrever. Não podemos dissociar das questões culturais. 

O estado civil é um dos indicadores da nossa amostra que mais se alterou, quando 

cruzamos a informação dos processos com as entrevistas realizadas. Este tópico será mais 

aprofundado quando procedermos à análise das entrevistas, contudo um olhar breve à tabela 

leva-nos a concluir que só um dos entrevistados é casado; trata-se assim, na maioria dos 

casos, de famílias monoparentais ou recompostas. 

Legenda da tabela: 

© - Etnia cigana 

(m) - género masculino 
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Da nossa amostra, seis já tiveram algum tipo de experiência profissional (pelo menos 

um emprego de curta duração, ou trabalhos pontuais) e dois dos entrevistados nunca 

trabalharam. São vários os tipos de trabalho já realizados como: ajudante de cozinha, 

empregado/a de balcão, empregada das limpezas, feirante, empregado/a fabril, etc. O que têm 

em comum é serem todos trabalhos de baixos rendimentos e pelo que foi relatado em 

entrevista, durante curtos períodos de tempo, por motivos de despedimento do empregador ou 

do próprio empregado (iremos explorar essa questão mais à frente). Só um dos entrevistados 

tem experiência profissional superior a 2 anos de trabalho.   

O número de filhos é variável, mas a média está situada nos 3,5 filhos por cada 

entrevistado. Note-se que, um dos entrevistados tem 7 filhos, outro 4, dois entrevistados têm 2 

filhos e os restantes, quatro entrevistados da amostra, têm 3. Achamos pertinente, além do 

número de filhos, colocar o número de crianças a seu cargo, por duas razões: Primeiro por se 

verificar que, com a exceção de um dos casos, trata-se de famílias monoparentais ou famílias 

recompostas, o que poderia levar a uma variação do número de crianças por agregado 

diferente do número de filhos. O outro motivo relaciona-se com o fator de risco, visto que, ao 

estarmos a tratar de famílias com crianças sinalizadas, estas poderiam ser de acolhimento ou 

ser uma família que lhe tivesse sido retirada a guarda da criança. Assim, verificou-se que, na 

nossa amostra, existem 4 casos em que o número de filhos é diferente do número de crianças 

por agregado. Num dos casos o agregado passa a ter mais uma criança a cargo, porque o 

entrevistado é familiar de acolhimento da criança com processo em EMAT, ou seja, ficou 

responsável pela criança que foi retirada do fator que a colocava em risco. Nos outros 3 casos, 

o número de filhos é superior ao número de crianças no agregado. Numa situação porque os 

outros filhos já são autossuficientes e nos outros dois porque um dos filhos está à guarda do 

outro cônjuge.  

O último indicador da nossa tabela: “problemática da criança” será aprofundado mais à 

frente neste trabalho. No entanto, de forma breve, podemos referir que as causas específicas 

das problemáticas variam dependendo de vários fatores como: a idade, a etnia, etc. Verificou-

se também que, o risco que a criança corre, está diretamente relacionado com os seus 

progenitores sendo, nesta amostra, os familiares os principais agentes causadores. De forma 

genérica, as principais problemáticas estão relacionadas com a negligência e a falta de 

competências parentais. 

Depois de apresentadas as características sociodemográficas da nossa amostra, 

decidimos que a maneira mais eloquente de analisar os dados que obtivemos através das 
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entrevistas seria distribuir a sua apresentação pelos temas elaborados no guião (ver anexo IV), 

para dividir a entrevista em diferentes fases da vida. 

Foi necessário fazer um ajuste em dois dos temas tendo em conta os resultados obtidos 

nas entrevistas. Assim, juntamos os temas: “escola e adolescência”, por se constatar que nas 

entrevistas a adolescência está muito associado à fase escola e ser pouco focado pelos 

próprios (facto que também pretendemos explicitar à frente neste trabalho). Já o tema 

“constituição da própria família e crianças em risco” pareceu-nos merecer maior destaque e 

exploração, e, por isso resolvemos dividi-los nesta nossa análise. Deste modo, organizamos a 

exploração da entrevista em cinco pontos: 

 - Infância, família e socialização;  

- Trajetória escolar, adolescência;  

- Trajetória profissional/ emprego/ RSI; 

 - Constituição da própria família/ Vida presente  

- Crianças e risco. 

De seguida apresentamos as principais elações retiradas das entrevistas, tendo como 

método de orientação os temas apresentados no guião sobre as várias fases das histórias de 

vida, e utilizando excertos das entrevistas, a fim de fortalecer as nossas conclusões, dando 

exemplos concretos do que foi referido pelos entrevistados.  

 

8.1.1 Infância, família e socialização 

No que à infância do indivíduo e ao período de socialização, em que este viveu com a 

sua família de origem diz respeito, explanamos a sua infância e as suas vivências no seio 

familiar.   

Neste tema da entrevista é percecionado que grande parte dos entrevistados teve uma 

infância difícil, com problemas familiares - famílias destruturadas, e/ou problemas 

financeiros. -“Eu morava num bairro, na casa dos meus avós com os meus pais, só que, o 

meu avô na altura era muito mau e então a minha mãe, houve uma altura que veio morar 

para umas escadas. Nas escadas fez tipo um barraco de plástico” E6. 

Denota-se em alguns dos casos, a ausência na educação de um dos pais, ou problemas 

relacionais com um dos progenitores. –“Vivia com a minha mãe, eles tinham 

problemas tanto o meu Pai como a minha Mãe, depois entretanto voltaram a viver 

juntos um tempo, tiveram o meu irmão, (…), e separaram-se outra vez, foi a melhor 

coisinha” E8. É frequente referirem problemas com alguns vícios, drogas ou álcool, e 

em vários casos, é expressado ou fica subentendido problemas de violência doméstica 
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que sofreram ou viam os pais sofrer -“Com o meu Pai e a minha mãe não eram…. Ele 

batia muito à minha Mãe, maltratava-a. O meu Pai, muita vez nem de comer 

tínhamos, eram os vizinhos que nos davam de comer” E7.  

Apesar disso, numa primeira análise, quase todos afirmam ter uma boa relação com os 

familiares, pelo menos com parte deles.  

 

8.1.1.1 Família de origem 

Vários dos entrevistados cresceram em bairros sociais. Os pais já eram beneficiários do 

RSI ou tinham trabalhos temporários de baixo rendimento, excetuando uma das entrevistas, os 

restantes relatam a passagem por dificuldades financeiras na sua infância. -“Vivia num bairro 

Pobre, (…), meus pais eram pobres, trabalhavam na cerâmica de Valadares. (…) Entretanto 

a minha Mãe faleceu, tinha 9/10 anos” E7. 

A maior parte vem de famílias numerosas, com muitos irmãos, e com grandes 

dificuldades financeiras. O pai era o elemento que normalmente trabalhava, pelo menos com 

mais permanência; a mãe é algumas vezes referida como quem cuidava da casa e dos filhos. A 

escolaridade dos pais dos entrevistados era baixa ou em alguns casos inexistente. “Também 

não, não estudaram, não iam à escola, tenho um irmão meu, agora com 29 esteve preso e lá 

dentro é que estudou, agora, aprendeu a ler e a escrever ao fim de 29 anos” E1. (entrevistada 

ao falar da escolaridade dos pais e dos irmãos.) 

É também frequente, nas histórias destes indivíduos, os Pais terem relações conflituosas 

e um dos progenitores ter problemas com álcool ou drogas. “Meu pai era toxicodependente, e 

então ele saiu da droga quando eu fiz 16 anos, (…). Ele tem problemas nas artérias, 

entupidas, porque ele fuma quatro maços de tabaco por dia e bebe álcool, mas nessa altura 

foi muito complicado porque eu sempre fui uma criança muito triste.” E6; 

Alguns dos entrevistados em crianças passaram pelo processo de sinalização, os que não 

passaram estiveram, pelo menos num determinado momento da sua infância, em situação de 

perigo. “Cresci num bairro social, só que lá está, nunca tive grandes problemas, fui 

sinalizada, mas depois ficou tudo arquivado, porque não havia nada…” E3. 

Tal como já referimos anteriormente, três dos entrevistados eram de etnia cigana, o que 

se mostra relevante, por questões de diferença cultural que influência os costumes e os valores 

incutidos. “Apesar do meu marido, é meu marido e é meu primo irmão, somos primos, 

pronto, mas sempre nos demos bem, a família toda” E1. 

As entrevistas realizadas aos elementos de etnia cigana, revelam similaridades entre o 

percurso de vida das três famílias ciganas da nossa amostra. Os três viviam com os pais e 
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irmãos, por vezes com os avós também, ou seja, com a família alargada. Viviam em 

comunidade cigana em bairros sociais ou barracas. Os pais têm a escolaridade muito baixa, no 

caso das mulheres/mães a maioria são analfabetas. Não iam à escola, principalmente as 

mulheres que, quando começam a ganhar formas mais femininas têm que sair da escola, para 

“não se deixarem perder com nenhum homem” – culturalmente defendem que têm de casar 

virgens com alguém da etnia cigana. “Andei na escola e fiz até ao quinto, depois no quinto 

saí não cheguei a passar de classe porque meu Pai tirou-me. Você sabe que eu sou cigana, 

então quando as mulheres começam a ficar com peito e isso têm medo que os homens na 

escola façam maldades e depois elas não podem casar” E6. 

O caso do entrevistado angolano é visível uma realidade bem distinta das outras. Diz 

que não passou dificuldades, pois nunca lhe faltou comida, mas fala que brincava descalço na 

rua com os irmãos e que a escola tinha poucas condições naquela altura, que não havia 

cadeiras nem secretárias para os meninos se sentarem.   

Em duas das entrevistas, os entrevistados viveram uma parte da infância com os pais e 

outra em instituição/colégio. Num dos casos por falecimento de um dos pais e falta de 

condições económicas, em criança foi viver para uma aldeia SOS. Depois de a mãe falecer, 

“uma vizinha avisou a assistente social para nos meter numa aldeia SOS, e fomos as duas, as 

menores as mais pequeninas fomos para aldeia SOS, o nosso percurso foi todo lá” E7. 

No outro caso, por separação e violência doméstica, os pais optaram por colocar a filha num 

colégio interno. “Meus pais separaram-se quando eu tinha 5 anos, depois a partir daí foi 

sempre brigas um queria-me o outro queria-me, e andavam sempre a disputar-me. Então 

depois fui para um colégio dos 7 anos até aos 15. E vinha ao fim de semana a casa.” E2. Em 

ambas as situações, a socialização primária, que está normalmente associada à família de 

origem foi também desenvolvida por uma entidade externa que durante um período de tempo, 

foi responsável pela sua educação e formação.  

 

8.1.2 Trajetória escolar e Adolescência. 

No caso da nossa amostra, relativamente à instituição escola, a generalidade dos casos 

caracteriza-se pelo insucesso e baixos níveis de escolaridade com abandono precoce. As 

trajetórias escolares não vão além do 9ºano de escolaridade, que apenas dois dos entrevistados 

chegaram a frequentar e apenas um chegou a concluir.  

Como podemos ver na tabela nº1, a maior parte dos casos não chegou a completar o 

ensino básico, concluindo os estudos no 6ºano de escolaridade. Também é referido por vários 

dos entrevistados que apenas mais tarde, através da segurança social, frequentaram cursos por 
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eles disponibilizados e acabaram os estudos equivalente ao 6º ou ao 9ºano. “Sai da escola 

muito cedo, sai da escola com 14 anos, (…) só frequentei até ao 5º fiz o 6º agora numa 

formação.” E3. 

Grande parte dos entrevistados afirma ter abandonado o sistema escolar por livre 

vontade, por não gostarem de ir a escola, tirarem más notas, acabando mesmo por “fugir” da 

escola.“Aos 18 anos ainda andava mais atrasada porque voltamos tudo para trás na escola, 

(…) aos 18 anos porque tirei más notas, quis sair e deixei de estudar” E7;  

No caso dos entrevistados de etnia cigana, a realidade é ligeiramente diferente: em 

alguns casos revelam ter abandonado por não gostar da escola, mas outros dizem ter saído por 

imposição dos pais, quando se iniciou a fase da puberdade. “Não estudei, porque a lei cigana, 

era o que estávamos a falar ao bocado, chega ao 4º ano não vamos à escola. Mas a minha 

situação é que, eu não ia à escola porque gozavam comigo de eu ser assim, prontos, e eu 

chorava que não queria ir pa escola, é por isso que eu não sei ler nem escrever, …” E1; “Fiz 

até ao 5º, no 5º saí não cheguei a passar de classe, porque o meu pai tirou-me, porque eu…. 

Você sabe que eu sou cigana, e então quando as mulheres começam a ficar com peito e isso, 

têm medo que os homens na escola façam maldades e depois elas não podem casar com um 

cigano. Então meu Pai tirou-me da escola, eu gostava muito da escola eu adorava a escola.” 

E6. 

 

8.1.2.1 Adolescência   

 Em todas as entrevistas o discurso sobre a sua vida no período de adolescência é muito 

curto. Isto também porque, como se verifica, existe um abandono precoce da instituição 

escolar e uma passagem rápida e por vezes forçada, para a vida adulta. Em muitos casos, 

casam muito cedo (verificado principalmente nos entrevistados de etnia cigana), noutros, não 

casam, mas são mães muito precocemente (entre os 14 anos e os 18 anos). “Quando saí da 

escola não podia fazer nada, tinha que estar em casa, tinha 13 anos (…). Arrumava a casa, 

tinha o meu irmão pequenito e tomava conta dele. (…) aos 17 anos fui trabalhar numa 

fábrica de confeções, entretanto engravidei e quando acabou o contrato vim embora.”E8. 

Nos poucos momentos em que realçam a passagem pela adolescência falam de forma 

positiva, como tendo sido boa e normal; alguns referem ter aproveitado e feito muitas 

amizades. “Foi uma adolescência normal, tinha a mania que tinha o nariz arrebitado que eu 

é que sabia das coisas, o normal. Tive as minhas experiências, experimentei fumar charro, 

extasie, aquelas coisas da idade, mas vi que essas coisas não me levavam a lado nenhum…” 

E2. 
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 Para grande parte dos entrevistados este foi o período em que deixaram de estudar, 

começaram a namorar e em que casaram e/ou engravidaram. “Sim tinha, tinha amigos, era 

saudável, só que saí da escola muito cedo, saí da escola com 14 anos, porque aos 15 

engravidei.” E3; “Ah!! de repente eu tive uma situação diferente às que a minha etnia 

cigana, pronto. Eu aos 18 anos por acaso, conheci um rapaz que era cigano. Não é? Casei, 

mas eram maus tratos. Pronto.” E5. 

 

8.1.3 Trajetória profissional: Emprego / RSI 

Podemos começar por referir que a nossa amostra tinha como ponto prévio, o facto de 

ser constituída por indivíduos beneficiários do RSI, que se encontravam desempregados. 

Sobressai no grupo, o precoce abandono do sistema escolar, como referimos no ponto 

anterior, que se refletiu numa entrada no mercado de trabalho prematura, mas de curta 

duração ou inexistente, os filhos e o casamento surgiram cedo e talvez por isso nunca 

chegaram a fazer parte do mercado de trabalho.“Eu nunca trabalhei, meu marido também 

não. Ninguém nos dá trabalho porque não temos estudos nenhuns” E1; “Já trabalhei já, ai 

que saudades, a minha rotina… Aí era tão bom, era ajudante de cozinha (…), comecei a 

trabalhar quando me separei do meu marido. (…) trabalhei dois meses e meio, depois deixei 

para poder voltar para o meu marido.”E5. 

Destaca-se também a intermitência no percurso profissional, marcado por trabalhos 

distintos e pontuais e grandes temporadas de inatividade, principalmente no caso das 

mulheres.“Comecei a trabalhar aos 16 anos numa empresa de limpezas, mesmo assim em 

firmas foi só aí, depois fui fazendo as formações. Tirei uma formação que estava a ganhar o 

ordenado mínimo e assim.” E3. 

 

8.1.3.1 Emprego 

Ao longo das entrevistas foi percetível que, em geral, os períodos de empregabilidade 

foram poucos e curtos. A exceção recai sobre o único homem da nossa amostra, que também 

é o único a apresentar um longo percurso profissional.“Depois da tropa, vim trabalhar em 

Portugal na construção civil e gostei de viver cá, por isso fiquei cá e mandei vir a família. 

Trouxe a família e estive a trabalhar na construção civil. Depois fui para França trabalhar 

em 2007, como arrumador de ferro e mandava dinheiro para a família que ficou cá” E4.  

Para os restantes elementos da amostra, verifica-se a existência de vários períodos de 

desemprego, pouca experiência profissional e, em alguns casos, nenhuma experiência. 

“Fomos obrigados a ir para o rendimento social porque agente não arranja trabalho (porque 
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não temos estudos, (…) O meu marido vendia uns óculos, mas agora já não dá, não deixam, 

(…), quando vendia era coisas pontuais, amigos e assim, andar agora aí a vender não, já 

não”. E1; “Foi numas confeções em Laborim, acho eu. Andei lá meio ano só que, entretanto, 

engravidei do meu filho mais velho e acabou contrato vim embora, (…).” E8. 

Os poucos empregos conseguidos estão em conformidade com as baixas qualificações, 

centrando-se nas áreas de atendimento ao público, nas limpezas, nas fábricas ou construção 

civil: atividades com baixas remunerações e pouca perspetiva de ascensão económica e social. 

“Sim trabalhava, já fui empregada de loja de roupa, já fui florista, tirei o curso de auxiliar de 

infantário, já tirei outros cursos de inglês, espanhol, aqui no Isla, já trabalhei em cafés, 

restauração já fiz um bocadinho de tudo” E2. 

Por vezes é referido ou fica subentendido, a existência de uma economia paralela, (fator 

mais conhecido através dos processos das famílias, existentes na cooperativa do que captado 

pelo discurso do entrevisto). A economia paralela mostra-se muito importante para a 

subsistência dessas famílias, sendo uma ajuda extra, mas também uma forma ilícita de obter 

mais rendimentos. “Vendia uns Cd´s de música na feira, há seis anos, fui apanhada nessa 

altura, porque eu achava que tinha que fazer mais algum dinheiro, fui apanhada pela polícia 

nunca mais vendi” E6  

 

8.1.3.2 RSI  

Verificou-se que, em muitos dos casos da nossa amostra, o Rendimento Social de 

Inserção foi um mecanismo sempre presente na sua vida, já que a sua família de origem 

apresentava problemas económicos e recorria também ao RSI. Quando estes formaram a sua 

própria família voltaram ou continuaram a beneficiar do RSI. “Não, também não, os meus 

pais nunca trabalharam também. (…) Vivíamos das ajudas e do Rendimento Social” E1. 

Noutros casos o apoio surge depois de uma situação prolongada de desemprego ou num 

momento de rotura com o cônjuge. “Foi quando fiquei com os meus dois filhos sozinha (…), 

tinha 22, 21/22, e fiquei…Estava a viver com a minha mãe, fui viver com a minha mãe, depois 

a assistente social de lá, é que me arranjou para eu receber o RSI.” E2; “Vai fazer sete anos 

que beneficio do RSI. (…) estamos os dois desempregados é sempre algum que entra.” E3. 

 Alguns mostram-se agradecidos e contentes com a ajuda dizendo que vão fazendo o 

possível para “ganhar mais algum”, através das formações e cursos fornecidos pela Segurança 

Social. Mas, a maior parte dos entrevistados reclama da ajuda do RSI, por considerar ser 

insuficiente, com orçamentos curtos que “mal serve para sobreviver”. “Eu sei que o 



98 

 

Rendimento Mínimo ajuda, mas há certas coisas que podiam ajudar mais um bocado, porque 

há casos e casos.” E5. 

Revela-se por isso, e segundo os próprios entrevistados, essencial o apoio dos familiares 

e amigos/vizinhos mais próximos, assim como as ajudas vindas das ações solidárias, IPSS e 

Cooperativas. “…o RSI o, o dinheiro do RSI é para pagar a casa, água e luz e para comer é a 

minha mãe que me dá. Todos os dias, eu tenho que ir ao Porto, porque a minha mãe, pronto 

põe-se ali à porta do Continente com umas peças, lá vende uma peça pega em 5 euros e vai 

ao Continente: - Pega dois pacotes de massa e pronto vai embora. É assim todos os dias que 

a minha mãe faz comigo” E6.  

 

8.1.4 Constituição da própria família / vida presente 

Este é o tema da nossa entrevista, onde a descrição foi maior e mais pormenorizada. Foi 

neste momento que os entrevistados se alongaram mais a descrever e a relatar os 

acontecimentos ao pormenor sobre a constituição da própria família, a vida e relação 

conjugal, a relação com os filhos, os medos as angústias e as mudanças ocorridas ao longo 

desta etapa; o que mostra ser um período relevante e marcante, mas também o mais presente 

na memória.  

Como já foi referido, na maior parte dos casos da nossa amostra a constituição familiar 

foi bastante precoce, tendo casado e/ou engravidado cedo, mesmo antes de ter tido qualquer 

tipo de experiência profissional. -“Só que saí da escola muito cedo, sai da escola com 14 

anos, porque aos 15 engravidei. (…) A relação com o Pai do meu primeiro filho foi boa, mas 

houve uma altura que o meu filho tinha +/- quatro anos, separamo-nos, nada de mais, pronto 

agora tenho este companheiro já vai fazer quase sete anos que é o pai dos meus outros 4 

filhos.” E3. 

 

8.1.4.1 Conflitos conjugais e violência doméstica   

Percebeu-se que, em quase todos os casos, se trata de um período bastante marcado de 

problemas e conflitos conjugais - em alguns casos de violência doméstica e maus tratos 

vividos na relação ou em relações anteriores. “Ele nunca bateu nos filhos, nunca, nunca bateu 

nos filhos, só que os meus filhos presenciavam aquilo tudo, então eu chamava a polícia 

porque não aguentava. Porque ele atirava-me com ferros, com muita coisa. E já não era o 

bater, era mais o psicologicamente, ele maltratava-me mesmo psicologicamente e não me 

deixava dormir.” E6 
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Destaca-se, em quase todos os casos da amostra, a passagem por uma ou várias 

separações. O que faz com que estas famílias sejam famílias com grande instabilidade, em 

que durante alguns períodos são famílias monoparentais e durante outros são recompostas. 

“Aos 18 anos conheci um rapaz cigano casei mas sofria maus tratos, eu não tava para 

aquilo, estavam-me a dizer que és muito nova para estar a sofrer, não vale a pena, já que não 

tens filhos vai te embora, ele decidiu casar com outra e eu decidi seguir a minha vida e disse 

assim – Ciganos nunca mais.” E5. 

Em muitos casos verifica-se uma forte dependência do cônjuge quer a nível sentimental, 

quer a nível económico, o que se reflete em várias fases de separação e reconciliação com o 

mesmo. “Conheci o pai dos meus filhos, tinha 16 anos, a minha mãe não foi de acordo com 

esse casamento, eu fugi com ele porque a pessoa ilude-se. Eu não podia namorar, então fugi, 

pronto casei com ele por lei cigana, (…). O pai dos meus filhos cada vez se refugiou mais no 

álcool, e pronto, tratava-me muito mal, só queria beber, beber, e eu separei-me dele 4 ou 5 

vezes.”  

É frequente a existência de vários filhos que são de pais/mães diferentes e se encontram 

no mesmo agregado. A envolvência com passados violentos, desviantes, ligados por vezes a 

distúrbios e vícios de álcool ou drogas é também constante. “Ao início foi tudo muito bonito, 

não é? Depois é que começou-se a meter nas drogas mais pesadas e eu comecei a ver que 

não era por aí que queria ir” E2. 

 

8.1.4.2 Tipos de Família  

Podemos perceber que existem vários tipos de família e/ou de relação familiar, no entanto 

o estado civil preponderante é a união de facto. Dentro desta categoria, alguns indivíduos 

passaram por um período de casamento e depois divórcio, outros oscilam entre o estado 

solteiro e a união de facto. Trata-se por isso de uma amostra que, na sua maioria, é 

representada por famílias monoparentais, mas que, em determinados períodos se apresentam 

como famílias recompostas ou vice-versa. “Entretanto também separei-me porque não dava, 

(…), era um homem da noite, e não dava para mim. Quando não dá não dá. Depois ainda 

estive muito tempo sem ninguém para aí 5 anos. (…) entretanto foi quando comecei a andar 

com o Pai dos meus quatro do meio.”E8 

No caso dos entrevistados de comunidade cigana, faz parte da sua cultura e tradição casar 

cedo. As raparigas são obrigadas a casar virgens com um rapaz de etnia cigana que seja 

aprovado pelos pais, e foi o que se verificou na nossa amostra. No entanto, averiguou-se 

também que os problemas e conflitos entre os casais envolvem quase sempre, violência 
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doméstica e/ou consumo de álcool ou drogas, sendo estas as principais causas de rotura. No 

entanto, os conflitos entre os casais são transversais à cultura ou etnia. - “Ao início foi tudo 

muito bonito, não é? Depois é que começou-se a meter nas drogas mais pesadas e eu comecei 

a ver que não era por aí que queria ir, e não era isso que nos ia fazer…, mas pronto eu nessa 

altura engravidei quando me separei eu nem sabia que estava grávida (…)”E2; “(…), eu 

passado um mês comecei logo a levar porrada, (…), Então ele cada vez ia se refugiando mais 

no álcool. Mas foi a mãe dele a culpada de tudo.” E7. 

Dos 3 casos de etnia cigana da nossa amostra, só uma contínua casada com o primeiro 

marido, as restantes divorciaram-se por conflitos conjugais marcados por violência. Dos 

restantes cinco entrevistados, um dos entrevistados vive em união de facto há mais de 7anos e 

outro afirma-se divorciado e solteiro desde da separação. Quanto aos restantes entrevistados 

verificou-se que têm relações conflituosas ou várias relações ao longo da vida e que, por isso, 

o seu estado oscila entre solteiros e união de fato. “Ele era bom no início depois que tive o 

meu filho as coisas pioraram, estava sempre a reclamar que não podia, estava sempre a 

mandar-me trabalhar, mandava-me para o pé da minha mãe, aquelas situações começavam a 

entrar em stress” E5. 

 

8.1.4.3 O apoio familiar 

A família apresenta-se, em quase todos os casos, como um pilar essencial para a 

manutenção do bem-estar económico e social destas famílias. São elas que muitas vezes dão 

suporte com bens alimentares, económicos, na ajuda da educação das crianças e das suas 

necessidades básicas. É muitas vezes referido que sem a ajuda dela (da família) não seria 

possível sobreviver, suportando todas as dificuldades e angústias. Esta ideia está bem patente 

nos excertos que apresentamos de seguida: 

 “E quando eu não trabalhava tinha sempre a minha mãe que ajudava, avó da minha 

filha também sempre ajudou” E2; 

“A minha mãe dá-me sempre massa ou arroz, só que a minha mãe também é pobre que 

também recebe o Rendimento. Ela também tem pessoas que ajudam no outro lado, e ela 

ajuda-me a mim também. Ela também anda na igreja evangélica e eles às vezes ajudam com 

compras e a minha mãe manda para mim.” E6; 

“Mas agora a família, a minha mãe e a minha tia quando eu preciso fica com os 

miúdos. (…) É porque a minha tia não trabalha e durante o dia está lá comigo para ajudar, 

porque eu também não posso por causa do meu problema no braço,…”E8. 
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No entanto, como analisamos anteriormente as famílias de origem destes entrevistados 

apresentam-se como famílias destruturadas, com problemas sociais e económicos, 

responsáveis muitas vezes pela própria desintegração e dificuldades económicas e sociais dos 

entrevistados. Apesar disso, continuam a ser o primeiro e principal agente de apoio.  

 

8.1.5 Crianças e risco 

Toda a nossa amostra é composta por famílias com crianças em risco a seu cargo, pois 

trata-se de um dos fatores determinantes na sua constituição. No entanto, é passível de falar 

em dois tipos de famílias neste estudo: as famílias potenciadoras do risco - onde a criança está 

inserida e as famílias de acolhimento – apontadas como a solução para a finalização do risco, 

que a criança é alvo. Grande parte da nossa amostra situa-se numa passagem do primeiro para 

o segundo tipo de família. Tendo existido uma separação do elemento conjugal causador do 

risco, espera-se que o risco seja eliminado ou minimizado; mas não foi ponto central neste 

estudo conseguir tirar conclusões assertivas sobre a solução ou eliminação do risco na criança, 

mas sim captar a perceção destas famílias sobre a existência de risco, cuidados e soluções 

para o mesmo. 

Das oito amostras, quatro dos entrevistados afirmam que o risco já foi eliminado, pois o 

potenciador do risco era um dos progenitores e neste momento a criança está com o outro 

progenitor, estando livre do risco, segundo as mesmas. Num dos casos a criança vive com a 

irmã que de momento, é a sua família de acolhimento, isto porque alegadamente a criança 

sofria maus tratos por parte da mãe e do padrasto. Foi, por isso, entregue à guarda da irmã que 

se disponibilizou a ser a responsável legal.  

As principais problemáticas encontradas na nossa amostra, são os conflitos entre o 

casal, relacionado com maus tratos físicos e/ou psicológicos vividos em casa, quer entre os 

cônjuges quer para as crianças. Em dois dos casos trata-se de problemas de falta de 

competências e negligência por parte dos progenitores da criança. No caso dos indivíduos de 

etnia cigana trata-se sobretudo de uma questão cultural, em que não levam os filhos à escola, 

principalmente as raparigas, por não querer que as filhas se envolvam com rapazes. No 

entender destes entrevistados de cultura cigana, a escola não tem importância porque os 

valores e os costumes ensinam-se na comunidade, passando de geração em geração.  

Nos outros dois casos da amostra, verifica-se que o risco advém de problemas 

conjugaise de maus tratos com o anterior parceiro, assim como, uma falta de competências do 

cuidador atual. “Não. Aquilo da CPJC é tudo…, quando há discussões dentro de casa, entra 

logo a CPCJ. Eu nem sabia que ia entrar a Proteção de Menores na altura, eu, foi para ele 
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me deixar em paz. Mas ele nunca bateu aos filhos.”E4; “Mas é o tribunal que põe o meu filho 

em risco, é o tribunal não é mais ninguém...” “Há muito tempo que ele está sinalizado, dizem 

elas, não sei porquê, mas pronto. O que eu acho estranho é sinalizarem os miúdos, mas não 

sinalizaram os dele, porque quem deu o tiro foi ele, portanto o criminoso é ele, ele é que 

tinha uma arma em casa com crianças em casa.”E8. 

De modo geral, no discurso dos entrevistados desvalorizam o risco com o argumento 

que ninguém batia na criança. Ou seja, a interpretação do risco está fortemente associada à 

violência física direcionada aos próprios, pois, quando existe violência em casa se não for de 

forma direta na criança a mesma também é desvalorizada no discurso dos entrevistados. 

“Comigo não corre risco. Corria risco quando estava com a mãe e quando foi para a «Mãe 

d’água» (instituição). Veio de lá com muitos medos. Grita e chora de noite, tem medo do 

escuro. Veio de lá com trauma. Agora está melhor.” E3. 

Na maior parte dos casos, os entrevistados assumem que as crianças assistiam às 

discussões entre o casale à violência doméstica. Admitiam ter medo dos companheiros e que 

sofriam muita violência física e psicológica, mas quando é referido o risco que a criança 

corria, esta é desvalorizada. À pergunta se considera que os filhos correm ou corriam algum 

tipo de risco - “humm não, não, era mais era psicológica acho que às vezes isso magoa mais 

do que um estalo ou de que um…. Não é? E vai mexendo com as crianças, elas podem não 

falar mas vai ficando cá dentro e há coisas que uma pessoa a discutir diz que depois é pela 

boca fora e, eles não percebem e guardam tudo para eles, eu acho que era mais por aí. Assim 

de risco deles, lhe bater ou fazer algum mal não.” E2. 

Também são frequentes as queixas da lentidão dos processos: “demoram muito tempo a 

desenvolver e a criar soluções”. Ou seja, acusam a Comissão de Proteção de se intrometer 

demasiado na vida dos mesmos e de pouco fazer para solucionar os verdadeiros problemas. 

“Então se os meus filhos já não estão com o pai como é que estão em perigo? Já não estão 

em perigo. Eles não estão a deixar o processo andar. (…) então eu assinei um papel que não 

quero mais nada com a Proteção de Menores, (…) se não ajudam também não desajudam.” 

E6. 

Verificou-se que a problemática da criança, de modo geral, nunca tem uma única causa. 

São normalmente várias problemáticas e estão diretamente relacionadas com o contexto social 

familiar. A negligência é das problemáticas mais presentes e associada a outra causa como por 

exemplo; o absentismo escolar ou os maus tratos, etc. 
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8.2 Debate em Focus-Group com a equipa de RSI da Cooperativa Sol Maior: 

Perspetivas e descrições da equipa. 

A equipa de RSI da Cooperativa Sol Maior é constituída por três técnicas e duas 

auxiliares de ação direta. Duas das técnicas da equipa foram substituídas no início do ano, o 

que significa que iniciamos este estudo com o auxílio de duas técnicas, que posteriormente 

saíram da equipa de RSI e passaram a desenvolver outros projetos dentro da mesma 

instituição. Entretanto, entraram dois novos elementos para a equipa de RSI. Estas duas novas 

técnicas já pertenciam à Cooperativa Sol Maior, estando anteriormente inseridas noutros 

projetos, relacionados com os beneficiários de RSI e a população residente de Oliveira do 

Douro. A equipa é agora, 2015, constituída por: duas técnicas com formação em Serviço 

Social e outra em Psicologia e são responsáveis pela gestão de cerca de 250 processos. 

 A equipa do RSI desempenha um papel fulcral no acompanhamento do protocolo e da 

vida destas famílias beneficiárias, e tem como objetivo acompanhar proximamente os 

beneficiários da prestação pecuniária do RSI, no sentido da sua integração ou reintegração 

social. Trata-se da instância de contacto entre o indivíduo e a inserção profissional e social, 

fazendo a mediação com os serviços centrais da segurança social, com representantes na área 

da saúde, emprego e educação. A equipa efetua um acompanhamento muito próximo das 

situações, atuando em várias áreas, tais como: a ação social, o emprego e formação 

profissional, a educação, a saúde, a habitação, entre outras. Não é um trabalho fácil e por isso 

decidimos compreender melhor as funções desta equipa e conhecer as suas perspetivas e 

revelações sem relação ao trabalho desenvolvido, através de uma entrevista de Focus-Group.  

Realizamos a entrevista a 9 de junho de 2015 nas instalações da Cooperativa Sol Maior, 

na própria sala de trabalho da equipa de RSI. Ao longo da entrevista todas as técnicas 

participaram, sendo que uma das técnicas e uma das auxiliares de ação direta, eram um pouco 

mais ativas na discussão, enquanto as outras participavam de forma mais pontual para 

completar ou confirmar com exemplos práticos. Ao longo da entrevista foi notória a coesão 

entre os elementos da equipa, todas concordavam com o que era dito, normalmente só 

acrescentavam algum ponto ou davam exemplos concretos.  

Como foram raros os momentos de discordância, não fazemos nesta análise uma 

distinção concreta entre as várias técnicas e ajudantes. Destacamos, no entanto, pelo tipo de 

discurso, uma das ajudantes de ação direta, visto que, apesar de apresentar a mesma linha de 

pensamento dos outros elementos, era mais irreverente e expansiva no seu discurso. Falava 

sem filtros, sem “papas na língua” como se diz na expressão popular, o que, a meu ver, fez 

com que a entrevista se tornasse mais descontraída e sincera, fluindo de modo mais natural 
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por parte de toda a equipa. Esta característica fez do focus-group, não só uma troca de ideias e 

experiências mas também uma descrição genuíno do que é trabalhar e acompanhar as 

famílias.   

No início da entrevista começamos por explicar o trabalho de pesquisa que estava a ser 

desenvolvido e informei sobre o que seria pretendido com este grupo de discussão, tentando 

começar por compreender as funções da equipa. Neste âmbito foi dito que: “Basicamente 

inicia-se um trabalho com um processo, que nos é encaminhado da Segurança Social, de 

alguém que requereu a prestação e vem a uma entrevista inicial que é feita por uma das três 

técnicas. Depois dessa entrevista ou durante essa entrevista, é elaborado um contrato de 

inserção com algumas obrigações e alguns deveres também da pessoa que vai requerer a 

prestação ou das pessoas que vão receber a prestação. Se for deferido e ficar em 

acompanhamento pela equipa, faz-se então um domicílio, que as ajudantes de ação direta 

fazem, e a partir daí tendo em conta do que foi estipulado no contrato de inserção, começa a 

intervenção” E4. Depois, dependendo do tipo de beneficiário, a equipa encaminha, 

articulando com outras entidades competentes, a fim de resolver ou minimizar as 

problemáticas existentes. O tipo de acompanhamento vai variando de acordo com as 

necessidades de cada beneficiário. 

Visto isto, tentamos saber quais as principais problemáticas dos beneficiários de RSI. 

Todos os elementos da equipa responderam prontamente que, de forma geral, era a falta de 

competências. -“As vezes são faltas de competências individuais, sociais, que também por 

consequência transformam-se em falta de competências parentais. Há casos de grande atraso 

cognitivo por parte dos pais que depois também se, se reflete em tudo”E4. Mas tendo em 

conta todo o conjunto de beneficiários, e de forma mais global, a grande problemática é o 

desemprego. “É o que depois leva a tudo, é um descambar. Parece aqueles jogos de dominó 

que puxando-lhes o emprego depois vai tudo. Entra ali no desespero, há o próprio conflito da 

família que começa a se autodestruir”E1. Durante a discussão, são referidos/distinguidos dois 

tipos de beneficiários. Ao beneficiário mais recente, nomeiam de “novos beneficiários”, 

apontado como maior problema a falta de emprego, mas não lhes faltam competências, nem 

estudos, nem outros traços comuns aos beneficiários mais antigos. Consideram que a sua 

situação de dependência é recente, sempre trabalharam e se autossustentaram; foi de um 

momento para o outro que se viram nessa condição, por falta de emprego, e se vêm obrigados 

a recorrer ao RSI. São esses muitas vezes, pessoas licenciadas, jovens à procura de primeiro 

emprego ou adultos que perderam o emprego e são considerados já velhos para trabalhar, mas 
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novos para a reforma. No caso deste tipo de beneficiários, as técnicas referem que “não temos 

que ir ensinar nada porque eles têm tantas competências como nós”E3. 

Ao segundo tipo de beneficiários, os antigos casos de beneficiários, a equipa apelida de: 

“beneficiário de longa duração”, os que “sempre viveram disto. Esses passaram de geração 

para geração. Os pais já são beneficiários do RSI, os avós e isso foi-se perpetuado”E3. Ou 

seja, existe uma reprodução social dos beneficiários de RSI, em que as suas famílias sempre 

viveram à custa de ajudas, não têm a cultura do trabalho, da obrigação e do cumprir as normas 

relativas ao emprego. Justificam, o facto de isso se perpetuar em algumas famílias, 

principalmente por antigamente ser possível viver só com este rendimento, apesar de 

atualmente a prestação ter baixado para 178€, “o que obriga a uma ginástica muito grande 

para se conseguir sobreviver com este valor”E2. Nestes casos, o apoio tem que ser dado a 

vários níveis: na formação, nas competências sociais, económicas e mesmo no cuidar das 

crianças. Ao contrário do que acontece com os “novos” beneficiários, onde o 

acompanhamento é mais “no sentido de proporcionar um apoio emocional porque as 

competências eles já as têm”E1.  

Sobre o rótulo de se ser beneficiário a equipa afirma que é um estigma muito forte e 

vincado, que traz consigo grande vergonha social para o beneficiário, principalmente para os 

“novos” beneficiários. “Nós temos muitas famílias que não querem que se saiba que estão 

com o rendimento, pedem para entrar”E2, na casa para que os vizinhos não se apercebam o 

que se passa, ao contrário dos outros beneficiários que até parecem gostar de um atendimento 

em comunidade. São distinguidos também dois tipos de beneficiário mesmo na questão do 

“rótulo”, o tipo de beneficiários “de longa duração” que não demonstram qualquer vergonha 

da sua condição de beneficiário, faz parte de uma reprodução social, de um “habitus” que não 

os envergonha, vivem mais em comunidade; enquanto os outros, os “novos” beneficiários 

vivem uma condição nova, resultado da nova conjuntura político-social. Eles não aceitam, 

esta situação, envergonha-os e tentam esconder da sociedade para não serem estigmatizados. 

Muitas vezes preferem passar dificuldade a mostrar a sua vulnerabilidade. Desta forma, 

falamos na existência de uma problemática individual, no caso de alguns indivíduos, que os 

coloca nesta situação, mas também uma problemática político-social.  

A falta de escolaridade é um fator abarcado no grupo de beneficiários “de longa 

duração”,mas por outro lado, existem agora vários beneficiários com elevados níveis de 

escolaridade, o que faz com que não possa ser colocada a problemática a este nível. “Nós não 

o podemos colocar, não podemos focar a problemática na escolaridade… está fora de 

contexto… a problemática não passa pela escolaridade, a escolaridade pode ser aqui algo 
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colateral, algo que vai fazer desenvolver aqui mais aptidões, menos aptidões, mas a 

problemática não é essa. Não é a escolaridade”E4. 

A reprodução social é algo que se verifica nos beneficiários de longa duração, mas 

também não é imperativo, visto que segundo as técnicas: “temos casos até das famílias que 

vêm, que já estão, os beneficiários de longa duração, que têm dois ou três filhos que são, que 

se reproduz, cuja dinâmica os filhos reproduzem dos pais, mas depois há um ou outro que se 

destaca. E que não segue as pisadas dos pais.”E1. No seu entender significa que, o carácter e 

a vontade individual fazem com que o caminho daquele indivíduo se diferencie da reprodução 

familiar. Mas para isso, é preciso criar mecanismos de ajuda e de incentivo para essa 

mudança, a existência de alguém “que é uma referência externa há família que é 

marcante”E4.  

Quanto à recetividade dos beneficiários, ao acompanhamento que é feito pelas técnicas 

na Cooperativa, elas garantem que de forma geral aceitam bem o acompanhamento, mas que 

isso também tem a ver com a própria postura da equipa de RSI. “Depende muito da nossa 

postura, de como nós entramos no terreno”E2.Defendem que mesmo aquelas famílias que já 

tiveram problemas com outras equipas de RSI, nunca tiveram problemas com esta porque 

apresentam, “(…) uma postura de ajuda, de tratar as pessoas sempre com muito respeito e 

educação”E3. Assumem, sem falsas modestas, que o mérito da boa relação com os 

beneficiários é do trabalho desenvolvido pela equipa, que tem a preocupação de desenvolver 

no terreno um trabalho cuidado e atento, mantendo uma postura de respeito e ajuda com as 

famílias. Mesmo no caso das famílias beneficiárias que têm crianças em risco a seu cargo, a 

recetividade é idêntica. 

Colocamos a questão, se sentiam que o risco variava conforme algum fator inerente à 

cultura, raça, grupo social, etc. Depois de alguma hesitação por parte das técnicas à pergunta, 

demos o exemplo das famílias de etnia cigana e origem Angolana. Prontamente apontaram 

traços comuns dentro desses grupos, que faziam com que a sinalização fosse idêntica dentro 

do mesmo grupo, e diferente nos outros.  

No caso dos indivíduos angolanos, as técnicas deram alguns exemplos, onde se percebe 

uma grande falta de competências parentais. Mas isto é explicado pela sua cultura de origem, 

onde o apego à criança, característico na nossa cultura e sociedade, não se verifica de igual 

modo nos Países Africanos. Uma das técnicas explica que em Angola a mortalidade infantil é 

elevada e que talvez, por isso, a relação entre os pais e as crianças é mais desprendida. 

Alguma situação de desapego, que na Europa são considerados como atos de negligência, nos 

Países Africanos é comum. “O que nós achamos que é falta de competências para eles é 
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normal, criar os miúdos assim um bocado… Aquela coisa da liberdade…”E3. Ou seja, trata-

se de uma questão cultural, assim como no caso da etnia cigana onde normalmente o 

problema está sobretudo no absentismo escolar, principalmente no caso das raparigas.  

No entender das técnicas, o que para elas é negligência, para os ciganos é cultural, “o 

absentismo escolar para eles é perfeitamente normal.”E3, visto que a mulher tem um papel 

diferente na sociedade: tem que ir virgem para o casamento e casar cedo, com alguém da 

mesma etnia. Apesar de reconhecerem que a questão cultural faz com que estas famílias 

tenham comportamentos diferentes dos considerados corretos na nossa sociedade, as técnicas 

consideram que “se eles estão a usufruir de um benefício social da nossa sociedade têm que 

aprender e ter o comportamento aceite na nossa cultura e fazer por cumprir as regras 

impostas à nossa sociedade”E4. Referem que “a etnia cigana também tem todos os direitos 

do mundo e deveres zero”E4, em que, por vezes, se vive uma sensação de impunidade; a 

própria sociedade, em determinadas situações, é mais permissiva com esta cultura, não exindo 

o mesmo que exige a todos os outros cidadãos. Mas também apontam características muito 

positivas a etnia cigana: “São protetores, regra geral não há maus tratos”E2,“existe muita 

afetividade e são muito unidos entre eles, vivem muito em comunidade”E1.  

Quer seja, nos de etnia ciganos, quer nos outros beneficiários, o suporte familiar e de 

vizinhança mostra-se muito importante, imperativo mesmo na questão da sobrevivência. É 

comum a quase todas as famílias, e “no fim, não só a nível económico, mas sobretudo a nível 

económico porque a prestação do RSI, ninguém vive só com o RSI”E4. São as famílias ou os 

vizinhos que muitas vezes ajudam as famílias a ter acesso aos bens essenciais. A economia 

paralela também é uma realidade na vida destas famílias, as técnicas reconhecem-no, dizem 

lutar contra, mas sabem que sem isso muitas vezes as famílias não sobrevivam.   

No grupo de discussão, voltamos à questão da sinalização do risco nas crianças, e as 

técnicas garantem que estes cuidadores não têm a perceção do risco mesmo depois da criança 

ser sinalizada. Os cuidadores consideram que a sinalização é imprópria, e isto porque, 

segundo as técnicas, a falta de competências não lhes permite muitas vezes perceber isso: 

“Eles acham que estão a fazer o melhor”E3. Mesmo quando a CPCJ intervém, não ganham 

consciência do risco, também por culpa da própria CPCJ que, no entender da equipa, tem uma 

atuação muito vaga.  

No discurso é patente uma frustração e indignação ao trabalho realizado pela CPCJ que 

muitas vezes descredibiliza as sinalizações feitas pela Cooperativa; embora compreendam que 

possa haver dificuldades, consideram que isso não desculpabiliza um mau desempenho. Diz 

uma das técnicas: “Elas alegam falta de meios, aliás em todas as Comissões do País, ainda 
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há pouco tempo, foi muito falado isso da falta de meios humanos para estar no terreno. Mas 

oh pá! Nós aqui também não somos muitas para as 250 famílias”E3.   

Numa fase final da discussão de grupo, tentamos concluir se, o acompanhamento 

prestado pela equipa surtia efeitos positivos nas famílias, passando ou não a dar mais 

capacidades e meios para que estas saiam da sua situação de beneficiários. Questionamos que 

lacunas deveriam ser corrigidas, para se conseguir acabar ou minimizar a situação de 

beneficiário. Não foi dada uma resposta clara, nem conclusiva, mas de modo geral as técnicas 

consideram que têm vários casos de sucesso, mas que depende de vários outros fatores 

externos à equipa, relacionados com a sociedade e com o próprio perfil do beneficiário. 

Lacunas como a dificuldade/falta de inserção profissional é uma das principais razões para os 

beneficiários não saírem dessa mesma condição. Mesmo munidos de todas as outras 

competências, se faltar o emprego falta o essencial. “A inserção profissional é muito 

importante, as pessoas quando, quando querem trabalhar, quando começam a trabalhar 

parece que tudo muda, tudo muda”E5. Daí o apoio ao emprego ser tão importante no olhar 

das técnicas. Existir mais emprego seria a principal lacuna que mudaria tudo o resto. 

Acrescentam ainda alguns apoios que seriam fundamentais: na habitação - as rendas que 

deveriam ser controladas já que por vezes são abusivas para casas com tão poucas condições; 

na saúde - o serviço nacional de saúde devia ajudar mais, principalmente no caso das doenças 

mentais e na medicina dentária. Também era importante o controlo das taxas da luz e da água 

que são altíssimas, no entender dos elementos da equipa. 

Em modo de desabafo as técnicas falam em algumas mudanças que deveriam ser feitas 

para melhorar o RSI, visto existir uma grande quantidade de beneficiários que, no seu 

entender, não se inserem bem na medida. Exemplificam com o caso dos indivíduos com 

deficiências e/ou problemas mentais, ou os seus cuidadores (normalmente as mães que são 

beneficiárias porque cuidam dos filhos). “Sim, porque essas pessoas não precisam de estar 

no RSI, essas pessoas não precisam do RSI porque o RSI não tem resposta para elas, a não 

ser a resposta económica, e não há uma medida de saúde para estas pessoas.”E4. Seria 

necessário restruturar a medida e a sociedade, sendo esses pontos corrigidos o RSI passava a 

ter mais facilidade de resposta e a ser só num período transitório.  

As técnicas consideram que a medida deveria ter um período alargado, mas existir um 

timing final para a medida, evitando assim cultivar um sentimento de acomodação e 

dependência perpétua da família à medida. Obviamente que, para isso, teriam que ser criadas 

todas as outras condições que assegurassem a inclusão destas famílias na sociedade. 
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Deveriam existir mais mecanismos de ajuda, menos burocracias e mais técnicas no terreno 

para assegurar o apoio às famílias. 

É feito pela equipa um esforço para que os dois fundamentos principais do RSI se 

cumpram; - a ajuda económica para a subsistência das famílias e inserção profissional, mas, 

nem sempre o segundo requisito é cumprido. “Nós fazemos um esforço nesse sentido, mas às 

vezes… A inserção do mercado de trabalho não depende de nós. Nós não criamos empresas 

que criem postos de trabalho.”E4.Ou seja, não depende só da equipa, nem só do indivíduo. 

Para a medida de RSI produzir resultados positivos é necessário um bom acompanhamento da 

equipa, mas também um esforço no desempenho do próprio beneficiário e da sociedade no 

geral fornecendo os mecanismos de ajuda essenciais. Por vezes todo o processo é dificultado 

pelas questões burocráticas exigidas à equipa de RSI e às próprias famílias, o que faz, com 

que, todo o trabalho realizado pela equipa se torne mais complexo e demorado.  

Em consonância, as técnicas concluem que as histórias vividas e passadas por estes 

indivíduos explicam, em grande parte, algumas das dificuldades sentidas e as suas lacunas na 

integração. E que, em muitos casos, existe uma reprodução social dentro da família quase que 

premonitória. Mas mesmo em famílias destruturadas surgem por vezes, casos de sucesso que 

fogem à habitual premonição do seu desfecho. A influência do sistema, do meio ou até 

mesmo de uma pessoa de referência, pode ser o suficiente para mudar o “destino” dessa 

pessoa. Por isso, as técnicas acreditam que o papel da equipa passa também por ser um ponto 

de ajuda e referência para os beneficiários. “Às vezes gostamos de pensar que somos a tal, a 

tal figura externa à família que vai aparecer ali... e que vai orientar”E4. 

Posta a questão de qual era então o perfil dos beneficiários de RSI com crianças em 

risco, as técnicas caracterizam como sendo: “Mulher - mãe sozinha, desempregada ou às 

vezes com trabalho precário a tentar botar comida na mesa”E4. A família que as técnicas 

garantem ser predominante é a monoparental feminina, em que normalmente as crianças 

ficam ao cuidado da mãe na maior parte das vezes, não por opção, mas porque o pai abandona 

o lar, ou não se sabe quem é. Esta mulher é sempre muito estigmatizada na sociedade.  

Finalizamos a entrevista voltando às necessidades e mecanismos que seriam 

indispensáveis para acabar ou minimizar a dependência da medida de RSI. As mudanças na 

habitação, na economia, na saúde são apontadas como as mais importantes, assim como a 

existência de mais técnicos e mais parcerias que ajudassem a requerer bens materiais e 

essenciais. Simplificar alguns mecanismos, que são demasiado burocráticos e que fazem as 

equipas de RSI perder demasiado tempo, é também uma medida mencionada como essencial, 
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pois esse tempo poderia ser prestado a ajudar as famílias. “Mais que isso, é restruturar a 

sociedade. Esta sociedade tinhosa que nós temos…”E1.  
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9. Breve análise dos resultados: Entrevistas e Focus-Group em reflexão 

com as Hipóteses Teóricas. 

 

Pretendo neste ponto fazer uma análise mais focada das entrevistas, tendo em 

consideração as hipóteses teóricas concebidas no início deste trabalho, a fim de perceber se 

elas se comprovam ou são refutadas pelos dados da nossa amostra. Sendo este um estudo de 

histórias de vida, de base qualitativa, não se pretendia a construção de hipóteses teóricas 

muito robustas, no entanto, estas mostram-se pertinentes para uma leitura e análise mais 

completa e compreensiva do estudo desenvolvido. 

Para melhor analisar as entrevistas, construímos uma tabela em que cruzávamos as 

hipóteses teóricas com as afirmações apresentadas nas 8 entrevistas pelos entrevistados (ver 

anexo VI). Desde modo, verificou-se que a nossa primeira hipótese teórica: “Existência de 

uma reprodução social e económica que se repercute nos filhos dessas famílias (quer a nível 

económico, quer a nível da falência no cuidado parental) ”, se confirmava. Em quase todos 

os casos, o passado familiar dos entrevistados é muito semelhante ao seu, abarcando os 

mesmo problemas e angústias, quer a nível económico, quer social. Caracterizam-se por 

passados sobretudo marcados por violência e/ou separação dos pais, oriundos de classes 

sociais baixas, com baixos rendimentos, e em muitos dos casos, os progenitores já viviam 

com ajuda do RSI.  

Fica visível na amostra que a situação económica destas famílias, de forma geral, se 

manteve, ou seja, houve reprodução social e económica, de pais para filhos e ao que parece 

prevalecerá nos filhos dos filhos. Assim, é percetível que quanto mais baixa é a escolaridade 

dos pais dos entrevistados, maior é a tendência para a escolaridade destes ser também baixa. E 

os netos (filhos dos entrevistados), apresentam já traços de insucesso escolar. No entanto, 

embora seja esta a realidade percetível na nossa amostra, a equipa de RSI no Focus-Group, dá 

exemplos de casos que fogem a esta norma. Em que, apesar de toda a sua história familiar 

destruturada, conseguem apartar-se e seguir um caminho diferente, não existindo, nesses 

casos, reprodução social. No entanto, segundo as técnicas, essa mudança só é possível com 

ajuda de outros elementos culturais e sociais de referência.  

Já a nossa segunda hipótese “A intervenção social no âmbito do sistema de proteção 

social do estado (medida RSI) focaliza-se grandemente nas funções de cumprimento do 

quadro legal”, do ponto de vista dos entrevistados, é comprovada. A maioria dos 

beneficiários apresenta insatisfação pela ajuda prestada pelo Estado e consideram que as 
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ajudas e o dinheiro disponibilizado é pouco e que “estão sempre a cortar” benefícios. Também 

é frequente no discurso queixarem-se que são muito vigiados pelos assistentes da segurança 

social, mas que efetivamente a ajuda é pouca, pensam que as suas vidas estão a ser 

constantemente “vasculhadas”. Se em alguns discursos é referido que tentam aproveitar todas 

as formações e cursos para melhorar o seu currículo e poder receber mais alguma ajuda 

financeira, outros têm um discurso mais desculpabilizado. Referem que têm recusado algumas 

ofertas de formação ou até mesmo de trabalho, mas por razões pessoais relevantes, que 

normalmente dizem estar relacionado com os filhos. 

Na entrevista de Focus-Group permanece a ideia que a medida de RSI cumpre a sua 

função mais a nível económico do que a nível da inserção profissional, isto porque as técnicas 

se queixam da falta de meios e de valências para fazer cumprir todos os requisitos. Ou seja, a 

base do sucesso da medida de RSI assenta em três pilares essenciais: - O trabalho produzido 

pelas equipas de acompanhamento aos beneficiários, neste caso a equipa de RSI da 

Cooperativa Sol Maior; - O desempenho e a disponibilidade do próprio beneficiário; - A 

sociedade no geral fornecendo os mecanismos de ajuda essenciais (mais especificamente o 

Estado que tem que criar e facilitar mecanismos de interação e ajuda). No entanto, todo este 

processo, no entender dos entrevistados e das próprias técnicas, é dificultado pelas questões 

burocráticas exigidas aos beneficiários e à própria equipa de RSI, que prejudicam a celeridade 

e eficiência do trabalho, limitando-a a uma ajuda económica.  

A equipa de RSI refere também que existem muitos beneficiários que não se enquadram 

na medida, mas que são “atirados para o RSI” pela inexistência de outras medidas específicas 

para os seus problemas. São exemplo disso; indivíduos com deficiência, com doença mental, 

ou até mesmo cuidadores de pessoas dependentes, etc. Em que o RSI só lhes fornece uma 

resposta monetária. Deste modo, a medida cumpre essencialmente a sua função económica, 

mas todo o resto fica um pouco aquém do desejado.  

“Quando os pais passam por situações problemáticas/traumáticas enquanto crianças, 

essa vulnerabilidade tende a reproduzir-se nos seus filhos”, era outra das hipóteses, também 

comprovada que vai um pouco ao encontro da primeira hipótese. Ou seja, verifica-se que 

existe uma reprodução, em que as problemáticas vividas pelos pais dos entrevistados, 

nomeadamente a pobreza e as dificuldades económicas, a violência doméstica, situações de 

abandono e/ou rejeição, o consumo de álcool e/ou droga, também se verificam existir ou ter 

existido nas vidas dos próprios entrevistados. É frequente os entrevistados referirem, por 

exemplo, episódios de violência e maus tratos entre os seus progenitores, e quando abordam 

as suas relações conjugais a violência é algo que está igualmente presente.  
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Verificou-se que grande parte dos entrevistados advinha de famílias destruturadas, com 

várias situações problemáticas ocorridas no seu passado, que se repercutiram no seu presente, 

com episódios de violência, consumo de drogas, abandono e etc. 

Como quarta hipótese tínhamos a convicção que “O risco pelo qual as crianças e 

jovens passam varia de acordo com o género, a cultura e grupo social de origem”. Para 

abordar esta hipótese parece-nos importante salientar que as conclusões obtidas são somente 

baseadas na nossa amostra; assim, não se espera que sejam conclusões aplicáveis a outros 

estudos ou amostras. Note-se que se trata de uma amostra pequena, de oito entrevistas, 

pretendíamos principalmente que estas histórias de vida se fizessem ouvir pela voz dos 

próprios intervenientes e não tirar conclusões extensivas à sociedade em geral. Assim, neste 

estudo de caso em concreto, o risco e/ou perigo varia de certa forma de acordo com a cultura 

social da criança, no entanto, em relação ao género não conseguimos tirar nenhuma 

conclusão.  

O nosso estudo é composto por três famílias de etnia cigana, uma família de origem 

angolana e as restantes de famílias portuguesas. No caso das crianças de risco de etnia cigana, 

verifica-se que o risco é praticamente o mesmo em todas elas -o absentismo escolar: Os pais 

muitas vezes não levam os filhos à escola. Embora, durante as entrevistas, expressam que a 

escola é importante e querem que os filhos estudem, contradizem-se frequentemente, 

revelando vontade que os filhos cumpram a lei cigana, casando cedo e mantendo a virgindade 

até ao casamento. Este desejo poderá implicar tirar os filhos da escola mais cedo para que não 

contactem com outros jovens.  

É interessante percecionar o poder que a cultura tem, principalmente nesta etnia, na 

educação e na continuação dos costumes e da sua cultura. Apesar de expressarem insatisfação 

sobre as suas histórias de vida, pelo facto dos pais os terem obrigado a sair da escola mais 

cedo e obrigado a casar, quando se referem aos seus filhos eles admitem fazer o mesmo, pois 

não querem que eles quebrem os costumes e tradições, associados à sua cultura.  

Quanto à família angolana, percebe-se que o principal risco/perigo da criança está 

relacionado com a negligência. Este risco/perigo é muito semelhante ao encontrado nas outras 

famílias onde a principal causa são os maus tratos e a negligência, não se podendo por isso 

fazer alguma distinção racial. No entanto, ao refletir este assunto com as técnicas de RSI, 

verifica-se que o tipo de negligência é ligeiramente diferente em que, por uma questão da 

cultura africana, o apego às crianças não é tão profundo, assim como os hábitos de higiene e 

cuidado são bastante distintos dos padrões da sociedade europeia. O que explica certas 

diferenças na educação, como o facto de deixar a criança pequena sozinha em casa a cuidar de 
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si mesma, a ser ela própria a cozinhar, a ir para escola por vezes malnutridas e apresentando 

poucos cuidados de higiene, etc. 

Podemos considerar que, a nossa amostra, a nível da origem social, se trata de um grupo 

bastante homogéneo: classe social baixa, com passados distintos, mas marcados por períodos 

problemáticos, da mesma área de residência (Vila Nova de Gaia) e beneficiários do RSI. 

Provavelmente por esses motivos, a própria problemática do risco é também ela bastante 

homogénea. 

No Focus-Group foram distinguidos dois tipos de beneficiários, os “de longa duração” e 

os “novos” beneficiários. Tendo em conta as características de cada um desses grupos, 

podemos dizer que, só um dos indivíduos da amostra apresenta características semelhantes ao 

de “novo beneficiário”. Isto porque, segundo o próprio, sempre trabalhou e se sustentou, 

emigrou e enviava dinheiro para a família; só mais recentemente é que ficou sem emprego e 

não consegue voltar ao mercado de trabalho. Os restantes sete beneficiários entrevistados, 

fazem parte dos beneficiários de “longa duração” em que, quase todos, vêm de situações 

familiares de dificuldades e dependência financeira. A maior parte nunca trabalhou ou só teve 

trabalhos precários, a escolaridade é baixa, os rendimentos sempre foram pequenos, etc. 

Outra das nossas hipóteses teóricas prendia-se com o facto de “As redes de suporte 

especializadas na reinserção social e profissional, com técnicos com formação adequada, 

(caso especifico da Cooperativa Sol Maior), afigurarem-se essenciais no auxílio de uma 

resolução do problema do risco”. Durante as entrevistas é frequente os entrevistados fazerem 

referência às “Doutoras” (como maioritariamente os entrevistados chamam às técnicas), 

comparando muitas vezes as técnicas da Cooperativa Sol Maior com outras (técnicas da 

Segurança Social, da CPCJ, ou de outras associações anteriormente utilizadas como apoio), e 

referem que o apoio dado pela equipa da Sol Maior é preferível e muito mais completo, do 

que o apoio prestado pelas instituições por onde passaram anteriormente. 

A Cooperativa Sol Maior apoia através de bens e serviços variados: presta apoio 

psicológico e emocional, ajuda na aquisição de bens essenciais, na frequência de cursos e 

formações, etc. As outras instituições, segundo os beneficiários, desenvolviam essencialmente 

um trabalho de fiscalização, esta equipa marca pela diferença numa ajuda mais detalhada. A 

maioria salienta sobretudo a ajuda da equipa na resolução das “burocracias”; - ajudam a 

preencher papéis que os beneficiários não sabem, ou não compreendem o que é necessário; -

ajudam a esclarecer certas dúvidas; - servem de mediadoras entre a família e a segurança 

social. A Cooperativa mostra-se também um apoio e auxílio importante na procura de 

emprego e de cursos de formação.  
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No Focus-Group as técnicas mencionam a importância de manter um respeito mútuo. 

Referem que a forma de trabalhar da equipa, passa por manter sempre uma ajuda e apoio 

cuidado para com os beneficiários, tentando ser cordiais e auxiliar o melhor possível. Expõem 

o tipo de trabalho desenvolvido, considerando-se a instância de contacto entre o indivíduo e a 

inserção profissional e social. A equipa de RSI faz a mediação com os serviços centrais de 

Segurança Social e efetuam um acompanhamento muito próximo nas áreas da ação social, no 

emprego e formação profissional, da educação, da saúde, da habitação, entre outras. 

Durante as entrevistas, mas também ao longo do estágio, a observação do trabalho 

desenvolvido pela equipa de RSI, permitiu comprovar o esforço das técnicas para incluir os 

beneficiários em várias formações: umas desenvolvidas pela Segurança Social, outras na 

própria Cooperativa, com o objetivo de os preparar para o mercado de trabalho e apoiá-los nas 

suas dificuldades e angústias. Um exemplo disso: foi a sessão de esclarecimento sobre a CPCJ 

- o Risco e o Perigo nas crianças, sessão desenvolvida por nós, juntamente com a equipa de 

RSI, realizada nas instalações da Cooperativa, com a presença de alguns dos entrevistados do 

nosso estudo e outros. Foi também realizada, pelo departamento de Psicologia e a equipa de 

RSI, uma sessão de esclarecimento sobre as doenças mentais com o objetivo de esclarecer e 

desmistificar alguns tabus. Entre outras formações e sessões de esclarecimento desenvolvidas 

na e pela cooperativa, em busca de ajudar a esclarecer algumas temáticas relevantes para a 

comunidade e/ou beneficiários.  

Nesta hipótese podemos então comprovar que embora muitas vezes insuficiente as redes 

de suporte especializadas na reinserção social e profissional, com técnicos com formação 

adequada, (caso específico da Cooperativa Sol Maior), afiguram-se essenciais no auxílio, 

para:  

- Ajudar na resolução do problema do risco de pobreza, socorrendo muitas vezes com 

bens essenciais (alimentação, roupa, eletrodomésticos, etc.); 

- Os problemas psicológicos, já que desenvolvem uma relação interpessoal forte, 

atuando na escuta atenta e ativa dos problemas e, se necessário, fornecem a possibilidade de 

frequentar consultas de psicologia gratuitas; 

- Nos problemas de exclusão e emprego, tentando fornecer os mecanismos necessários 

para a inclusão destes indivíduos na sociedade e no mercado de trabalho, através de 

formações, sessões de esclarecimento, na procura de emprego, e etc.; 

- Ajudam nas questões mais burocráticas, tendo em conta que estas famílias muitas 

vezes são de baixa escolaridade, é frequente o auxílio das técnicas para resolver questões 

inerentes à documentação necessária, para esclarecer dúvidas e mesmo chamar a atenção 
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quando estes têm comportamentos que infringem o protocolo ou que põem em risco a sua 

segurança ou a das crianças.  

Como ultima hipótese teórica tínhamos a questão de que “As redes Familiares e de 

vizinhança mostram-se muito importantes para a garantia dos bens essenciais”. Esta foi a 

hipótese formulada mais tardiamente, mas surgiu por nos apercebermos, no início da 

construção deste estudo, que as redes familiares e de vizinhança apareciam frequentemente 

com um importante papel no auxílio das famílias com crianças em risco. Mesmo o apoio dado 

pela Cooperativa muitas vezes transcende a instituição e passa a ser um apoio individual, 

catalogado pelo próprio técnico como ajuda pessoal, mais típica de vizinhança, pois em 

muitas situações o meio institucional não é suficiente e não dispõe do que realmente estas 

famílias necessitam.  

O apoio familiar mostrou-se bastante relevante, é quem muitas vezes consegue fornecer 

aquele extra, para que estas famílias consigam fazer frente às dificuldades. Ao longo das 

entrevistas todos referem a família como um apoio importante: Ao nível emocional e 

psicológico, ao nível económico ou mesmo como uma simples ajuda na educação das 

crianças. Quando não existem familiares próximos, os vizinhos entram com esse papel de 

assistentes e protetores de algumas necessidades básicas, contribuindo sempre com algo extra, 

seja alimentar, monetário ou mesmo cuidando das crianças em alguns momentos. 

A equipa de RSI também refere que as famílias e as redes de vizinhança são essenciais 

para a sobrevivência destas famílias, reconhecendo que só o valor do RSI, neste momento, 

não seria suficiente para fazer face a todas as despesas. Expressam que “ficam aliviadas” 

quando as famílias mostram ter uma rede familiar de apoio, e que quando isso não acontece 

sabem que têm que ser elas a rede “familiar” destes indivíduos.  
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10. Considerações Finais 

 

O presente trabalho é o resultado de um longo período de estudo, pesquisa, análise, 

reflexão e construção de conhecimento científico sociológico, que se desenvolveu com o 

objetivo primordial de conhecer as histórias de vida dos beneficiários do RSI com crianças em 

risco a seu cargo. Deste modo queríamos percecionar e compreender a sua realidade social, 

cultural e económica, assim como o tipo de risco corrido pelas crianças destas famílias.  

Através de um estudo de cariz qualitativo, realizamos 8 entrevistas onde tentamos 

conhecer as trajetórias pessoais destes indivíduos e detetar eventuais acontecimentos comuns 

ou singulares que possam ter marcado o seu percurso e a sua história. Ao dar voz aos 

indivíduos sobre as suas próprias histórias de vida pretendíamos conseguir auferir a perceção 

dos mesmos sobre o seu percurso e expectativas futuras, assim como a compreensão destes 

quanto à sinalização da criança a seu cargo.  

Ao longo de todo o estudo fomos trabalhando com duas fortes temáticas de grande e 

igual importância: - A temática do RSI e a temática das crianças em Risco. Em nenhum 

momento foi nosso propósito relacioná-las de forma a explicar ou justificar uma através da 

outra, elas são problemáticas independentes. No entanto, acreditávamos que através das 

histórias de vida dos indivíduos, ou seja, conhecer as condições biológicas, psicológicas, 

ambientais, sociais, culturais e económicas, poder-nos-ia ajudar a compreender as duas 

temáticas em simultâneo. Esse era o propósito de trabalhar com ambas no nosso estudo. Deste 

modo a nossa amostra era constituída por indivíduos beneficiários do RSI com crianças 

sinalizadas a seu cargo que estavam a ser acompanhadas pela Cooperativa Sol Maior. 

Começamos então o nosso enquadramento de estudo por fazer uma abordagem à 

infância e à família e percecionamos que ao longo do tempo estes conceitos foram sofrendo 

várias mudanças, onde o conceito de infância foi evoluindo e ganhando uma nova 

importância, e a instituição família foi também ela se restruturando e adaptando de acordo 

com as alterações na sociedade. O lugar da criança no seio da família e o seu estatuto na 

sociedade foi crescendo ao longo dos tempos. Em 1989 foi implantado em Assembleia Geral 

das Nações Unidas a convenção sobre os direitos da criança, o que fez aumentar a atenção e o 

estatuto dado à criança que foi crescendo até aos dias de hoje.  

As instituições sociais, como a escola e o próprio Estado, passaram a reconhecer as 

crianças como um ser portador de direitos, ao mesmo tempo que foram suscitando um 

conjunto de novas questões para a compreensão da infância no interior da família e da 
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sociedade, num quadro de crescente desregulação da vida social. Hoje em dia a criança tem 

um papel muito importante no seio da família e da sociedade, no entanto, ainda é frequente 

que algumas não vejam os seus direitos respeitados, sobretudo dentro da própria família, 

apesar de esta ser a principal instituição cuidadora e protetora da criança. Os estudos mostram 

que a família tanto aparece como sendo; - o lugar de refúgio, de intimidade e de privacidade, 

onde se reproduz afetividade e solidariedade; como, em certos casos, é lugar de opressão, de 

obrigação, de egoísmo, geradora de conflitos e violência. É ela, muitas vezes, o principal 

agente causador do risco para os seus membros, como se verificou na nossa amostra. 

A sociedade é palco de constantes mudanças e a instituição família vai também ela 

sendo alvo dessas mudança e ajustes à sociedade em questão, no entanto a família sempre foi 

o primeiro e principal agente de socialização do indivíduo. A família é a primeira instituição 

da qual todo o ser humano participa, sendo geralmente o primeiro grupo de forte influência na 

vida do individuo. Constitui o grupo que primeiramente recebe a criança, a acolhe e a educa, 

segundo os seus padrões culturais. É ela que deve permitir maior segurança para a criança 

durante o seu período de imaturidade biológica e que, além da socialização primária, 

proporciona a educação durante a infância e adolescência. Estas primeiras experiências e 

aquisições exercem uma grande influência no desenvolvimento, na personalidade e equilíbrio 

futuro.  

Assente nas ideias de Durkheim quanto à família, como referimos na revisão 

bibliográfica, percebe-se que muitos dos entrevistados em pequenos viveram numa família 

alargada estando presente os pais, irmãos e avós e por vezes até outros parentes. No entanto, 

verificamos que atualmente a família é constituída pela família nuclear, monoparental ou por 

família recomposta. O que vai em concordância com o que expunha Durkheim sobre a 

evolução da família, ao defender que esta tem tendência a ficar mais pequena, centrada no seu 

núcleo e fechada.  

A segunda conceção de Durkheim baseava-se na ideia da valorização do papel do 

indivíduo, dos seus interesses e sentimentos em relação ao coletivo da família, o que se reflete 

nos discursos da nossa amostra. Note-se que grande parte dos entrevistados, já passou por um 

ou mais processos de separação/divórcio (o que só sucede quando é colocado o seu interesse 

acima do coletivo da família), tendo agora um discurso mais centrados no “Eu”. No entanto, a 

nossa amostra integra famílias a viver situações graves de vulnerabilidade, o que as torna 

dependentes do Estado e das ajudas sociais. É por isso patente uma anulação do indivíduo 

perante a sociedade, devido à sua desintegração social provocada sobretudo pela falta de 
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emprego. Nestes casos muitas vezes não há espaço para a individualização porque a sua 

sobrevivência depende do coletivo.  

O Estado ocupa um papel importante na vida destas famílias que, através do contrato 

realizado para a prestação do RSI, mantêm um vínculo relacional forte com o Estado, que em 

troca de fornecer uma prestação monetária pode exercer um controle sobre os beneficiários e 

as suas Famílias.  

Neste estudo verificou-se que o risco/perigo corrido pelas crianças nasce no seio 

familiar, normalmente fruto de negligência por parte de um dos progenitores ou até mesmo de 

ambos. São os próprios cuidadores que colocam o menor em risco tendo atitudes negligentes. 

O paradoxo presente na família moderna, simultaneamente berço de afetividade e foco 

de perigo eminente, assumiu-se como um dos eixos que foi motivando as nossas pesquisas 

iniciais, e no discurso dos entrevistados esteve bastante presente. Ao longo das entrevistas os 

indivíduos fazem referência aos filhos como sendo muito importantes nas suas vidas, 

querendo protegê-los e assegurar-lhes um futuro melhor, mas essas intenções nem sempre são 

acompanhadas por atos que possam solucionar o problema de risco e perigo que a criança 

enfrenta. Como por exemplo, na questão do absentismo escolar, os pais dessas crianças 

referem considerar a escola importante e querem que os filhos estudem, mas depois, a 

informação vinda da entidade sinalizadora é que os pais não levam a criança à escola. Se nos 

discursos as crianças são tidas em consideração no seio da família, por outro lado também 

demonstram ter, ou deixar que alguém tenha, atitudes negligentes face ao bem-estar físico 

e/ou psicológico da criança. Pelo que conseguimos percecionar neste estudo, parece tratar-se 

em grande parte, de uma falta de capacidades parentais, não porque não gostem da criança ou 

lhes queiram fazer mal, mas porque não sabem agir de outra forma, tendo em conta que, na 

maioria dos casos, os país/cuidadores passaram pelos mesmos problemas em 

crianças/adolescência. 

 Como ficou claro na nossa revisão teórica,é importante reconhecer que desde o 

nascimento somos socializados na cultura de nossa família e que a infância é um período de 

intensa aprendizagem cultural, que vai condicionar posteriormente a nossa atitude enquanto 

pais/cuidadores. O conceito de “habitus” de Bourdieu está também aqui muito presente, uma 

vez que o habitus nos revela o sistema das condições sociais que tornaram possível uma 

maneira particular de ser ou de fazer, enunciando os determinismos sociais das práticas, 

permite esclarecer as possibilidades de ação libertadora em relação a esses determinismos. Ou 

seja, temos tendência para reproduzir as condições sociais da nossa própria produção, isso 

explica o facto de, na maior parte das vezes, as crianças se tornarem adultos “semelhantes” 
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aos seus pais. Tomamos por vezes as mesmas decisões que eles tiveram no passado, mesmo 

não tendo gostado da decisão tida na altura. Esta questão aliada à cultura é ainda mais 

marcante na etnia cigana, dando o exemplo da entrevistada que não gostou de ter de deixar de 

estudar quando se estava a tornar numa “mulher adulta”, mas agora admite fazer o mesmo à 

filha para que esta siga as tradições e costumes ciganos.  

O que foi referido anteriormente pode explicar, de alguma forma o ciclo económico e 

social que se reproduz de pais para filhos. Como se verificou neste estudo, os indivíduos 

menos escolarizados têm por norma pais com escolaridade muito baixa e tendem a ter filhos 

com insucesso escolar. Verifica-se que grande parte dos beneficiários descende de famílias já 

anteriormente beneficiárias, os pais passaram por processos de violência doméstica e o 

mesmo se verifica nos entrevistados.  

Em alguns casos familiares é notório uma distinção entre filhos, mostrando existir mais 

apego por uns do que por outros, parecendo estar interligado com o tipo de relacionamento 

que se tem ou teve com o progenitor da criança. Ao transpor para a criança os sentimentos ou 

as frustrações vividas com o progenitor, a família vai tratar de forma diferente os filhos, 

existindo negligência com uns e com outros não. Nesta situação, não seria por falta de 

capacidades do saber-cuidar, mas por uma incapacidade psicológica, para saber lidar com as 

frustrações e angústias vividas no passado. Para compreender melhor este fenómeno 

precisávamos de uma análise mais aprofundada e de um olhar conjunto com a psicologia, 

deste modo, neste estudo ficamo-nos pela observação da existência desta dualidade. Mas esta 

não é a única complexidade existente, são várias as problemáticas e fenómenos sociais que 

emergem no seio da família Contemporânea. 

 Sendo estas famílias completamente destruturadas, em que normalmente a reprodução 

social é imperativa, a presença de alguém de referência externa à família mostra-se muito 

importante para que se possa alterar o “destino” dessas crianças no seu futuro. Assim, o 

Estado Português, querendo ser um Estado Providência, tem o dever de proporcionar vários 

fatores externos que estimulem estas famílias e principalmente estas crianças a seguir um 

caminho diferente. As equipas de RSI, sendo bem desenvolvidas e estruturadas, podem ser o 

pilar de base que assegura a estas famílias um destino diferente. Mas para isso é preciso criar 

soluções e condições na sociedade que ajudem estas equipas a ajudar as famílias para eliminar 

as situações de risco e exclusão destes indivíduos perante a sociedade.  

Relativamente ao papel da CPCJ, percebe-se que muitas vezes a sua intervenção é 

demorada e insuficiente. De certo modo as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ) assumem uma vocação de mediação e seguimento das famílias e dos menores, mas 
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vêm a sua esfera de ação condicionada pelo consentimento das famílias, e também pela 

escassez dos recursos humanos e económicos. Estes condicionamentos impedem um 

acompanhamento a longo prazo às famílias, de modo a produzir uma mudança efetiva nos 

agregados que evite reincidências ou o aparecimento de uma segunda geração de agregados 

sinalizados.  

O problema mostra-se o mesmo com a equipa do RSI na Cooperativa Sol Maior, em 

que se verifica existir insuficiência de recursos, para auxiliar e produzir melhorias nos casos 

acompanhados e solucionar problemas que surgem. É por vezes a solidariedade de indivíduos 

anónimos que ajudam a cooperativa a combater necessidades básicas das famílias. A equipa 

demonstra ter falta de meios e apoios, para que seja possível, de forma mais prática e eficaz, 

solucionar pequenas dificuldades sentidas pelas famílias, assim como as burocracias exigidas 

às técnicas, que são muitas e atrasam todo o processo, tempo que poderiam usar para fazer 

domicílios e apoios mais focados às famílias. Seria urgente o Estado começar por valorizar e 

dinamizar estas instituições de apoio às famílias carenciadas, a fim de corrigir determinadas 

problemáticas para que estas não dependessem do Estado eternamente.  

O RSI foi implementado em Portugal em 1996 como Rendimento Mínimo Garantido, 

tendo em 2003 mudado a sua designação para Rendimento Social de Inserção. É uma medida 

de política social de tradição europeia, tendo Portugal sido o penúltimo país onde foi 

implementado, no entanto conta já com 19 anos de existência. Examinando o enquadramento 

teórico sobre o RSI, verificamos que se trata de uma política pública com atuação junto de 

grupos de indivíduos carenciados, nomeadamente, os desempregados de longa duração ou 

outros com insuficiência, ou mesmo ausência de rendimentos. Entendemos por isso que o 

objetivo do RSI é combater a severidade da pobreza, de modo a apoiar e assistir estes grupos 

de indivíduos nas suas necessidades básicas, através de uma prestação monetária 

mensalmente facultada.  

Seria errático referir que esta medida não tem qualquer impacto ou benefício para estas 

famílias, visto que, muitas vezes ela é o único rendimento garantido para satisfazer as 

necessidades básicas destas famílias. Esta medida, juntamente com as equipas de 

acompanhamento, faz-se sentir em diversos níveis da vida destes beneficiários, 

nomeadamente ao nível das debilidades económicas e sociais, da falta de emprego, da 

formação do indivíduo e até mesmo, ao nível do acompanhamento dos menores em risco. O 

que é manifestado no discurso de todos os beneficiários é que, apesar de ser uma ajuda 

insuficiente para muitos, é a única garantia para as suas necessidades. 
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O acompanhamento feito pela equipa de RSI é uma mais-valia para estas famílias, 

fazendo com que não seja só um apoio económico, mas também um apoio psicológico e 

social. Ao que conseguimos percecionar, a integração do indivíduo no mercado de trabalho 

fica longe do esperado, fruto da conjuntura político-económica que o País atravessa, onde 

cada vez há menos apoios e mais impostos, e a falta de emprego impera em todo o território 

nacional. No entanto, a dinâmica estabelecida entre a Cooperativa e a Família beneficiária, faz 

com que a família sinta um pilar de apoio e ajuda que se monstra essencial para que os 

beneficiários não percam a esperança e continuem em busca de uma mudança da sua condição 

de dependência.  

 A família e/ou a vizinhança assumem também um papel muito importante. São, na vida 

destas famílias, um complemento de ajuda para preencher e completar algumas lacunas 

económicas e principalmente sociais, proporcionando momentos de lazer e de inclusão social, 

ajudando no cuidar da criança, facultando alguns bens essenciais, e etc.  

Ao abordarmos as condições de vida destes beneficiários analisamos alguns aspetos 

cruciais, que condicionam as suas situações de vida logo à partida, nomeadamente a 

escolaridade dos pais, a sua situação perante o trabalho e as condições de vida dos pais. 

Podemos, então, constatar, tal como na questão do risco, que muitas vezes já estavam presente 

na infância destes entrevistados, as dificuldades económicas e as situações de pobreza. Ou 

seja, as frágeis condições socioprofissionais e a baixa escolaridade dos pais dos inquiridos 

também são vividas pelos próprios entrevistados, o que significa que estamos perante 

mecanismos de reprodução social que funcionaram como entraves à mobilidade social dos 

indivíduos titulares do RSI. Mas a problemática não é a escolaridade, ou pelo menos não é só 

a escolaridade. Para mudar esta questão predatória a conjuntura social teria que sofrer grandes 

mudanças, teriam que ser dados mais apoios e mais soluções às famílias, mas também ter 

mais equipas no terreno, para poder fazer mais domicílios. Seria necessário, um 

acompanhamento mais personalizado que ajudasse a reeducar as famílias, a fim de acabar 

com a reprodução social de pobreza e exclusão.  

Os titulares de RSI não devem ser tratados como meros recipientes passivos de ajuda por 

parte do estado, pois isso só gera mais frustração e angústia por parte dos mesmos. Em alguns 

casos leva-os aceitar essa condição como algo imperativo, o que faz com que não tentem 

combater ou mudar essa sua situação de dependência financeira. 

Para uma medida de inserção social ser bem-sucedida é necessário fazer um diagnóstico e 

adequar os recursos aos projetos de vida das populações. Este esforço exige um conhecimento 

aprofundado dos recursos existentes e uma reflexão sobre as lacunas em termos de respostas 
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adequadas, de forma a permitir alcançar novas respostas e rentabilizar os recursos existentes. 

Mas se estes forem quase inexistentes não há muito que as técnicas possam fazer para inverter 

um ciclo vicioso de vulnerabilidade. É indispensável conhecer o território local, 

nomeadamente os grupos desfavorecidos, de maneira a ter uma dimensão comunitária dos 

problemas e das soluções. É necessário entender o beneficiário no seu contexto de ação 

familiar, comunitário, laboral, sociocultural e verificar a adequação das respostas ao conjunto 

do sistema de ação em que este se insere. Ao despromover e retirar verbas ao setor de apoio 

socialsó se está a agravar a situação de dependência destas famílias, que precisarão cada vez 

mais do apoio e ajuda económica do Estado.  

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma redução dos apoios económicos às famílias, e ao 

aumento de impostos, o que tem tido impactos sociais complexos nos grupos mais 

vulneráveis, o que é alarmante. No entanto, esta fase de recuperação da crise económica dá ao 

Estado Português a oportunidade de mudar e adotar medidas que coloquem as famílias mais 

vulneráveis e as crianças nos centros das políticas de resposta. A recuperação da crise deve 

começar com os mais vulneráveis e desprotegidos, sendo a meu ver a melhor estratégia para 

corrigir desigualdades.  

Em suma, julgamos que este estudo pode ser mais um auxílio, um complemento para 

outros estudos sobre a mesma matéria, refletindo sobre a medida e sobre a contextualização 

da mesma na sociedade atual, acerca das suas metamorfoses e outras possíveis alterações. 

Reflexão que pretende melhorar cada vez mais o seu enquadramento, obtendo maiores e 

melhores resultados, e o mais importante, ajudar a extinguir, ou pelo menos minimizar, as 

vulnerabilidades das famílias e dos beneficiários.  

É preciso proteger as famílias e as crianças mais vulneráveis, mas é também necessário 

ouvi-las, informa-las e envolvê-las na criação de alternativas, a fim de fomentar atitudes e 

comportamentos que promovam mudanças douradoras.  

 

  



124 

 

11. Bibliografia 

 

ALBUQUERQUE, C. (2000) Direitos Humanos / Órgãos das Nações Unidas de Controlo 

da Aplicação dos Tratados em Matéria de Direitos Humanos: 

Os Direitos da Criança: as Nações Unidas, a Convenção e o Comité. Lisboa: Gabinete 

de Documentação e Direito Comparado. Disponível em: http://www.gddc.pt/direitos-

humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html#IA. 

ALMEIDA, A. N., ALMEIDA, H. N., ANDRÉ, I. M. (2000). Os contextos socio-familiares 

dos maus tratos às crianças. III Congresso Português de Sociologia. Oeiras: Celta 

Editora. 

ALMEIDA, J. F., CAPUCHA, L., COSTA, A. F, MACHADO, F. L., NICOLAU, I., REIS, 

E. (1992). Exclusão Social: Factores e tipos de pobreza em Portugal, Oeiras: Celta 

Editora. ISBN: 972-8027-00-1. 

ALMEIDA, J. F., MACHADO, F. L., CAPUCHA, L., TORRES, A. C. (1994). Introdução à 

Sociologia: Universidade aberta.  

ALMEIDA, J. F., PINTO, J. M. (1995). A Investigação nas Ciências Sociais. Lisboa, 

5ºedição: Editorial Presença. ISBN 972-23-1231-6. 

ALSTON, P., TOBIN, J. (2005). Laying the Foundations for Children's Rights: An 

Independent Study of some Key Legal and Institutional Aspects of the Impact of the 

Convention on the Rights of the Child. Innocenti Insight. UNICEF. Disponivel em: 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ii_layingthefoundations.pdf. 

ANDRADE, M. (1999). A resiliência em resposta à pobreza: Um estudo exploratório sobre 

os factores de risco e de protecção envolvidos na resiliência. Tese de Mestrado da 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

ARIÉS, P. (1981). História social da criança e da família. 2 ed, Rio de Janeiro: Zahar 

editores. 

ARIÉS, P. (1988). A Criança e a Vida Familiar no Antigo Regime, Lisboa: Relógio d’Água 

[1973]. ISBN:  978972772881. 

BECK, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. Sage Publications 

BOURDIEU, P., PASSERON, J. (1975). A reprodução: Elementos para uma teoria do 

sistema de ensino.Lisboa: Vega s.d.  

CAPUCHA, L. (1998). Pobreza, exclusão social e marginalidade. in Viegas, J, M, Leite e 

Costa, António Firmino da (Orgs.), Portugal, que modernidade?, Oeiras: Celta Editora.  

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html#IA
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html#IA
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ii_layingthefoundations.pdf


125 

 

CAPUCHA, L. (2005). Desafios da Pobreza, Oeiras: Celta Editora. 

CAPUCHA,L.(2010). Acesso universal a qualificações certificadas: para a ruptura da 

relação entre insucesso escolar e desigualdades sociais. Fórum Sociológico, 20 | 47-55. 

CAPUCHA, L., [coord.] (2005). Formulação de Propostas de Concepção Estratégica das 

Intervenções Operacionais no Domínio da Inclusão Social. Relatório Final. ISCTE, 

Protocolo entre a direcçao geral de desenvolvimento regional e o instituto superior de 

ciências do trabalho e da empresa. ISCTE: visitado em 

www.observatorio.pt/download.php?id=128 

CARREIRA, M. A. (2012a). Infância (in)visível e (ar)riscada: a parentalidade 

(des)protetora no discurso de crianças em perigo, livro de Actas do I congresso 

Inernacional da Parentalidade, IPNP, pp140 – 147. 

CARREIRA, M. A. (2012b). Tem crescido e aparecido… Breve incursão pela emergência 

da sociologia da infância em Portugal. CIES e-Working Paper N.º 127/2012, Lisboa, 

Portugal. ISSN 1647-089.  

COSTA, A. B. [coord.] (2008). Um Olhar Sobre a Pobreza: Vulnerabilidade e exclusão 

social no Portugal contemporâneo. Lisboa: Gradiva. ISBN: 978-989-616-253-5. 

COSTA, A. B. (2007). Exclusões Sociais. Fundação Mário Soares, 6ºedição, Lisboa: 

Gravida Publicações, Lda. ISBN: 978-972-662-612-1. 

COSTA, A. F. (2003). Sociologia. Coimbra: Quimera Editores Lda. 

COSTA, A. F. (2012). Desigualdades Sociais Contemporâneas. Lisboa: Mundos Sociais. 

ISBN 978-989-8536-15-0. 

DIÁRIO da República, 2.ª série-N.º 184-24 de setembro de 2013. Visitado em: 

http://lisboasolidaria.cm-lisboa.pt/documentos/1380551853J2qTK7cg9Ow61KI5.pdf 

DICIONÁRIOS Modernos (2014). Dicionário da Língua Portuguesa: Acordo Ortográfico. 

Porto Editora. ISBN: 978-972-0-01496-2. 

DUARTE, R. (2004). Entrevista em Pesquisa Qualitativas. Educar, Curitiba, n. 24, p.213-

225. Editora. Texto consultado em:  

http://www.scielo.br/pdf/er/n24/n24a11.pdf 

EAPN (2014) Indicadores Sobre a Pobreza: Dados Europeus e Nacionais. Portugal, rede 

Portuguesa anti- pobreza. Disponível no website: 

file:///C:/Users/Bah/Documents/Indicadores%20sobre%20a%20pobreza%20UE_PT_Outubr

o2014.pdf 

http://www.observatorio.pt/download.php?id=128
http://www.scielo.br/pdf/er/n24/n24a11.pdf
file:///C:/Users/Bah/Documents/Indicadores%20sobre%20a%20pobreza%20UE_PT_Outubro2014.pdf
file:///C:/Users/Bah/Documents/Indicadores%20sobre%20a%20pobreza%20UE_PT_Outubro2014.pdf


126 

 

ESTEVES, A., AZEVEDO, J. (1998). Metodologias Qualitativas para as Ciências Sociais. 

Porto: Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. ISBN: 

972-97763-0-X.  

FAUSTO, A. (2006). Introdução à Sociologia da Família. Universidade Técnica de Lisboa. 

ISBN: 9789728726850. 

FERNANDES, A. T., [coord.]. (2002). A inserção social: percursos e desvios de um 

processo. Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, CCRN –

Comissão de Coordenação da Região Norte. ISBN: 972-734-244-2. 

FEREIRA, I. e TEIXEIRA, A. R (2010). Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

Sociologia: Revista do Departamento de Sociologia da FLUP, Vol. XX, pág. 331-350. 

FLORES, R. Z, CAMINHA, R. (1994). Violência sexual contra crianças e adolescentes: 

algumas questões para facilitar o diagnóstico correto. Revista de Psiquiatria do Rio 

Grande do Sul, 16(2), 158-167. 

GASPAR, A. M. [coord.], (2000). Crianças e jovens que vivem em lar: Caracterização 

Sociográfica e Percursos de Vida. Estudos, Instituto para o Desenvolvimento Social. 

ISBN: 972-8553-07-02  

GHIGLIONE, R., MATALON, B. (1992). O inquérito: Teoria e Prática. 1ª Ed, Oeiras: 

Celta Editora. ISBN: 972-8027-01-X. 

GIDDENS, A. (2004). Sociologia, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. ISBN:972-31-

1075-X 

GOFFMAN, E. (1988). Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, Rio 

de Janeiro: Editora Guanabara.  

GUERRA, I. C. (2006). Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo: sentidos e formas de 

uso. Cascais: Princípia Editora, 1ª ed. ISBN 978-972-8818-66-1. 

HÈBERT, M. L., GOYETTE, G.; BOUTIN, G. (1994). Investigação Qualitativa: 

Fundamentos e Práticas. Lisboa, Instituto Piaget.  

HESPANHA, P., PORTUGAL, S. (2002). A Transformação da Família e a Regressão da 

sociedade-Providência. Porto, Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e 

Ambiente CCRN. ISBN: 972-734-246-9. 

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL I.P (ISS) – Guia Prático: Rendimento Social de 

Inserção (8001 – v4.37), publicado em 10 de abril de 2015. Visitado em agosto de 2015: 

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/15010/rendimento_social_insercao 



127 

 

INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2000) – “Crianças e jovens que 

vivem em lar: Caracterização Sociográfica e Percursos de Vida.”, Ana Micaela 

Gaspar[coord]. Instituto para o Desenvolvimento Social. ISBN: 972-8553-07-02.  

JUGGE, S. (2005) Resilient and vulnerable at-risk children. Journal of Children and 

Poverty. 

LEANDRO, M. E. (2001). Sociologia da Família nas Sociedades Contemporâneas. Lisboa: 

Universidade Aberta. ISBN: 978-972-674-323-1. 

LEANDRO, M. (2006). Transformações da família na história do Ocidente. Theologica. 

Braga. ISSN 0872-234-X. N.41. - 2.ª série – Fasc. 1 P. 51-74. 

MACHADO, F. L., COSTA, A. F., MAURITTIR., MARTINS, S. C., CASANOVA, J. L., 

ALMEIDA, J. F.(2003). Classes sociais e estudantes universitários: Origens, 

oportunidades e orientações.Revista Crítica de Ciências Sociais, 66, Outubro: 45-80.  

MARQUES, E., QUEIROZ, C. (2014). A Teoria do Habitus para a prática do Serviço 

Social: Uma experiência de investigação-ação ao serviço da inclusão. Porto, Edições 

Afrontamento.  

MARTINS, M. (2005). Contribuições para a análise de crianças e jovens em situação de 

risco: resiliência e desenvolvimento. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. 

MATOS, P. M, COSTA, M. E. (1996). Vinculação e processos desenvolvimentais nos 

jovens e adultos. Cadernos de Consulta Psicológica, 12, 45-54.  

MICHEL, A. (1983). Sociologia da família e do casamento: Rés editora, ISBN: 

9789727031214.  

MUNICIPIO de V.N.Gaia, (2014). Plano de Desenvolvimento Social 2012-2014 Vila Nova 

de Gaia. Rito, Olívia; Nunes, Marina, [Coord]. Rede Social. Visitado em: 

http://www.cm-gaia.pt/documentos/cmg/Ac%C3%A7aosocial/PDS2012.PDF. 

DGEEP, (2006) Protecção Social. Cadernos Sociedade e Trabalho. António Oliveira das 

Neves [Coord.] Lisboa. ISBN: 978-972-704-208-7.  

Osório, L. C. (1996). Família hoje. Porto Alegre: Artes Médicas 

PENHA, M. T. (1996). Crianças em Risco. Direcção Geral da Acção Social. Lisboa. Núcleo 

33 de Documentação técnica e divulgação.  

PEREIRA, B. O., NETO, C. (1997). A infância e as práticas Lúdicas. Estudo das 

actividades de tempos livres nas crianças dos 3 aos 10 anos. In Manuel Pinto e Manuel 

Jacinto Sarmento (Coordenação) As Crianças Contextos e Identidades, Braga, colecção 

infans, centro de estudos da criança, Universidade do Minho, 219-264. 

http://www.cm-gaia.pt/documentos/cmg/Ac%C3%A7aosocial/PDS2012.PDF


128 

 

PERETZ, H. (2000). Métodos em Sociologia. Temas e Debates. 1º Edição. ISBN: 972-759-

216-3. 

 PIRES, M. I. V. (2007). Os Valores na Família e na Escola: Educar para a Vida. Lisboa: 

Celta editora. ISBN: 978-972-774-239-4. 

POIRIER, J., CLAPIER-VALLADON, S., BAYBAUT, P. (1995). Histórias de Vida: 

Teoria e Prática. Celta editor. ISBN: 972-8027-34-6. 

PROUT, A. (2010). Reconsiderando a nova sociologia da Infância, tradução: Fátima 

Murad. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.141, p.729-750, set./dez.  

QUIVY, R., CAMPENHOUDT, L. (2005). Manual de Investigação em Ciências Sociais. 4ª 

ed. Gradiva Publicações, Lda. ISBN 972-662-275-1. 

RODRIGUES, E. V. (1997). Menores em Risco: Que Família de Origem? In Crianças de 

Risco, Instituto de Ciências Sociais e Politicas. Lisboa.  

RODRIGUES, E. V., Mendes, M. M. , SAMAGAIO, F., JANUÁRIO, S., FERREIRA , H. 

(1999). A Pobreza e a exclusão social: teorias, conceitos e políticas sociais em Portugal, 

in Sociologia, Revista da Faculdade de Letras, Porto, série I, n.º 9, Porto, FLUP, pp. 63-

101.  

RODRIGUES, E. V. (2006). Escassos Caminhos: Os Processos de Imobilização Social dos 

Beneficiários do R.M.G. em Vila Nova de Gaia. Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, Dissertação de Doutoramento. Consultado em: 

https://www.ipp.pt/fileserver/fckeditor/1(1).pdf 

RODRIGUES, E. V. (2010a). Escassos Caminhos: os Processos de Imobilização Sociais 

dos Beneficiários do Rendimento Social de Inserção. Porto, Afrontamento, Biblioteca das 

Ciências Sociais; 72, ISBN: 978-972-36-1056-7. 

RODRIGUES, E. V. (2010b). O Estado e as Políticas Sociais em Portugal Sociologia. 

Revista do Departamento de Sociologia da FLUP, Vol. XX, pág. 191-230. 

SANTOS, M. L. L. (1969) Família e "Socialização":Um Aspecto da Evolução Social 

Contemporânea. Análise Social, Vol. VII, 25-26, 67-84. 

SARACENO, Chiara (1992). Sociologia da Família. Lisboa: Editorial Estampa. ISBN 972-

33-0852-5. 

SARMENTO, M. J. (2005). Alteridade: Interrogações a partir da Sociologia da Infância. 

Educação Social, Campinas, vol. 26, n. 91, p. 361-378, Maio/Ago. Disponível em 

http://www.cedes.unicamp.br 

https://www.ipp.pt/fileserver/fckeditor/1(1).pdf
http://www.cedes.unicamp.br/


129 

 

SARMENTO, M. J., PINTO, M. (1997). As crianças e a infância: definindo conceitos, 

delimitando o campo in M. Pinto e M.J. Sarmento (org) As crianças: contextos e 

identidades (7-30). Braga. Centro de estudos da criança da Universidade do Minho. 

SARMENTO, M. J. (2004). A Escultura da Infância nas Encruzilhadas da Segunda 

Modernidade. Instituto de Estudos da Criança Universidade do Minho. Consultado em: 

http://proferlaotrabalhosalunos.pbworks.com/f/AS+CULTURAS+DA+INFANCIA+NA+

ENCRUZILHADA+DA+SEGUNDA+MODERNIDADE..pdf. 

SARMENTO, M. J., VEIGA, F. (2010). Pobreza infantil: Realidades, desafios, propostas. 

1ºediçao - Edições Húmos, Lda. ISBN: 978-989-8139-62-7. 

SEABRA, T. (2009). Desigualdades escolares e desigualdades sociais,Sociologia, 

Problemas e Práticas, n.59, pp. 75-106. ISSN 0873-6529. 

SILVA, A. P., BARROS, C., NOGUEIRA, M., BARROS, V. (2007). Conte-me sua 

história: reflexões sobre o método de História de vida. Mosaico, Estudos em Psicologia, 

vol.I, nº 1, 25-35. ISSN: 1982-1913  

SILVA, Ana I. M. (2004). Desenvolvimento de Competências Sociais nos Adolescentes. ed. 

1, 1 vol.. Lisboa: Climepsi. ISBN:972-796-136-3. 

SILVA, A. S., PINTO, J. M. [orgs.] (2005). Metodologia das Ciências Sociais. Porto: 

Edições Afrontamento, 13ª ed. ISBN 972-36-0503-1. 

SIROTA, R. (2001). Emergência de uma Sociologia da Infância: evolução do objeto e do 

olhar. Tradução de: Neide Luiza de Rezende. Cadernos de Pesquisa. n.112. março, 2001. 

Disponível em http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25374-25376-1-

PB.pdf. 

TORRES, A. C. (2001). Sociologia da Família e do Casamento: Alguns debates centrais do 

século XX. In: Sociologia do Casamento: A Família e a Questão Feminina. Oeiras: Celta 

Editora, ISBN 972-774-080-4.  

VIEGAS, J. M. L., COSTA, A. F., (1998). Portugal que modernidade?Oeiras, Celta 

Editora.  

WALL, K. (1993). Elementos sobre a Sociologia. Análise Social, vol XXVIII (123-124), 

(4.°-5.°), p.999-1009. Disponível em: 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223293810B5vBF0ma1Tu58IF6.pdf 

WACQUANT, Loïc (2007). Esclarecer o Habitus. Educação e Linguagem nº16. 63-71. Jul.-

Dez 2007. Tradução s/data. Disponível em: https://www.metodista.br/revistas/revistas-

ims/index.php/EL/article/viewFile/126/136 

 

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25374-25376-1-PB.pdf
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25374-25376-1-PB.pdf
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223293810B5vBF0ma1Tu58IF6.pdf
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/viewFile/126/136
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/viewFile/126/136


130 

 

11.1 Webgrafia 

CMG, (2015) Camara Municipal de Gaia. Visitado em 2015: http://www.cm-

gaia.pt/portais/_cmg/Categoria.aspx?categoryOID=CE988080808080GC. 

CPCJ -> Documento Promoção e proteção do direito das crianças: visitado em: 

http://www.cnpcjr.pt/guias/Guia_Acao_Social.pdf, em 2015. 

CPCJR, (2015) Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Visitado em 

2014/2015: http://www.cnpcjr.pt; 

 CSM, (2015) Cooperativa Sol Maior. Visitado em junho 2015: http://www.solmaior.org/. 

EAPN (2015) European Anti-Poverty Network visitado em 2015: http://www.eapn.pt 

ISS (em 2014) Instituto de Segurança Social consultado em: http://www4.seg-

social.pt/criancas-e-jovens; 

UNICEF (2014) United Nations Children's Fund, texto sobre: Convenção sobre os Direitos 

da Criança. Disponível em: 

http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf. 

 

 

 

  

http://www.cm-gaia.pt/portais/_cmg/Categoria.aspx?categoryOID=CE988080808080GC
http://www.cm-gaia.pt/portais/_cmg/Categoria.aspx?categoryOID=CE988080808080GC
http://www.cnpcjr.pt/guias/Guia_Acao_Social.pdf
http://www.cnpcjr.pt/
http://www.solmaior.org/
http://www.eapn.pt/
http://www4.seg-social.pt/criancas-e-jovens
http://www4.seg-social.pt/criancas-e-jovens
http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf


131 

 

12. Anexos 

 

 

  



132 

 

Anexo I: Durkheim: Sistema de análise da família 

(Traduzido de "Introduction à la sociologie de la famille", in Émile DURKHEIM, 

Textes. 3. Fonctions sociales et institutions. Présentation de Victor Karady. Paris: Les 

Éditions de Minuit, 1975c: 12-13). – Apontamentos de Sociologia.   

 

AS PESSOAS E OS BENS: 

 

OS CONSANGUÍNEOS 

 

 1
o
 Relações do marido com seus próprios parentes e os de sua mulher. 

2
o 
Relações da mulher com seus próprios parentes e os de seu marido. 

 1
o 
Quanto às pessoas. 

 2
o
Quanto aos bens. 

(Emancipação pelo casamento. Dote. Direito sucessório. Conselho judiciário. 

Parentesco por aliança: sua natureza e consequências). 

3
o
 Relações dos filhos com os consanguíneos paternais e maternais. 

 1
o 
Quanto às pessoas. 

 2
o
Quanto aos bens. 

(Conselho de família. Tutela. Direito sucessório, etc.) 

 

OS ESPOSOS 

1
o
 Relações dos futuros esposos no ato gerador da família (casamento). 

 (Nubilidade. Consentimento. Não existência de um casamento anterior. Monogamia. - 

Não existência de parentesco em um grau proibido, etc.). 

 2
o
 Relações dos esposos quanto às pessoas. 

(Direitos e deveres respetivos dos esposos. Natureza da ligação conjugal: 

dissolubilidade ou indissolubilidade, etc.). 

3
o
 Relações dos esposos quanto aos bens. 

(Regime dotal, comunhão, separação dos bens. Doações. Direito sucessório, etc.). 

 

OS FILHOS 

1
o
 Relações dos filhos com os pais quanto às pessoas. 

(Pátrio poder. Emancipação. Maioridade, etc.). 
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2
o
 Relações dos filhos com os pais quanto aos bens. 

(Herança. Direito de reserva. Bens próprios do filho. Tutela dos pais, etc.). 

3
o
 Relações dos filhos entre eles. 

(Se reduzem atualmente quase ao direito sucessório). 

 

O ESTADO 

1
o 

Intervenção geral do Estado em tanto que sanciona o direito doméstico. 

(A família como instituição social). 

2
o
 Intervenção específica nas relações entre futuros esposos. 

 (Celebração do casamento) 

3
o
 Intervenção específica nas relações entre esposos. 

(Substituição do marido pelo tribunal para certas autorizações). 

4
o  

Intervenção específica nas relações entre pais e filhos. 

(Participação do tribunal para o exercício do pátrio poder. - Garantias à criança. - 

Projeto de lei sobre a derrogação da autoridade paternal). 

5
o
 Intervenção específica nas relações com consangüíneos. 

(Nos conselhos de família. - Nos pedidos de interdição, etc.). 

 

     1. Este quadro não é, entenda-se, que inteiramente provisório e nós o oferecemos 

apenas para precisar as ideias. Somente no fim do curso é que veremos se poderemos obter 

qualquer coisa de mais definitivo. 

Observar-se-á ademais que todos os exemplos são tomados de empréstimo ao direito e 

não aos costumes. É que a determinação dos costumes domésticos atuais constitui um 

problema que virá a seu tempo, mas que não poderíamos supor resolvido em nossa primeira 

aula). 
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Anexo II: Informação ao entrevistado 

 

Titulo: 

“Histórias de Vida das Famílias beneficiárias do RSI com crianças em Risco” 

Autora: 

Bárbara Maia Morais, de momento a frequentar o curso de Mestrado em Sociologia na 

Universidade do Porto. 

 

Objetivos da Investigação:  

Através da realização de entrevistas, das histórias de vida de famílias beneficiarias do RSI 

com crianças sinalizadas como estando em situação de risco, pretendemos conhecer e 

compreender melhor a sua realidade, através das suas próprias palavras, e perceber o impacto 

que esta realidade tem nas crianças enquanto estando em situações de risco.  

Desta forma será possível aceder a um conhecimento mais aprofundado das dificuldades 

experimentadas pela família beneficiária do RSI, e o impacto que isto tem nas crianças, a 

partir do ponto de vista dos seus cuidadores, apreender a complexidade e a variabilidade da 

condição de risco das crianças. 

 

Confidencialidade:  

Todos os dados e informações que estiver disposto a fornecer para o estudo serão tratados de 

forma confidencial, ficando guardados num local seguro à responsabilidade do autor. As 

informações por si cedidas ser-lhe-ão apresentadas pela autora após a sua transcrição, se 

assim o desejar. E a sua identidade nunca será revelada ou reconhecida, nem a dos restantes 

membros da família, conhecidos apenas pelo investigador.   

 

Eu; ___________________________________________________________tomei 

conhecimento sobre as condições da entrevista realizada. 
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Anexo III: Pedido de autorização da entrevista 

 

Exmo Srº 

Eu Bárbara Morais, sou aluna do Mestrado de Sociologia na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, e no âmbito da minha tese de mestrado realizarei uma investigação 

que tem como objetivo conhecer as histórias de vida das famílias beneficiárias do RSI com 

crianças sinalizadas como estando em situação de risco. Assim, podemos compreender 

melhor a sua realidade através dos próprios intervenientes, e percecionar o impacto que a 

mesma tem nas crianças.  

A investigação será desenvolvida durante o presente ano letivo, com a colaboração da 

Cooperativa Sol Maior, tendo já sido autorizada pelo respetivo Conselho Executivo. Para o 

seu desenvolvimento será necessário proceder à realização de entrevistas de histórias de vida 

de alguns beneficiários do RSI com crianças sinalizadas, acompanhados pela Cooperativa Sol 

Maior, para conhecer por suas próprias palavras o seu percurso de vida até aos dias de hoje. 

Para o efeito, solicito a sua autorização para o entrevistar procedendo à sua áudio-gravação.  

Eu, ___________________________________________________________________; 

Declaro que fui informado(a) dos objetivos e métodos da pesquisa intitulada 

“Vulnerabilidade dos Pais e das crianças: Histórias de vida das famílias beneficiárias do RSI 

com crianças em situação de risco.” 

Estou consciente da minha participação nesta pesquisa e que poderei em qualquer 

momento recusar continuar sem nenhum prejuízo para a minha pessoa. Sei também que os 

dados da referida entrevista em que participo serão usados somente para fins académicos, e 

que será mantido o total anonimato de toda a informação que será escrita ou gravada nesta 

entrevista.   

Depois do anteriormente referido, concordo voluntariamente em participar no estudo em 

causa. E aceito que esta entrevista seja gravada.  

Assinatura do Participante 

__________________________________________________________________; 

Assinatura da investigadora (Bárbara Morais) 

__________________________________________________________________; 
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Anexo IV: Guião de entrevista histórias de vida 

 

Introdução:  

Este guião remete para a entrevista de Histórias de vida.  

Com este guião pretendemos ir ao encontro dos objetivos do trabalho em estudo, em que se 

pretende apreender as histórias de vida das famílias beneficiárias do RSI com crianças 

sinalizadas como estando em situação de risco. Assim, podemos compreender melhor a sua 

realidade através dos próprios intervenientes, e percecionar o impacto que a mesma tem nas 

crianças, enquanto vítimas de situações de risco. 

Para uma maior clareza e análise posterior da entrevista, este guião foi dividido em duas 

partes: A 1ª Parte que remete para o crescimento, infância e vida ate idade adulta do 

entrevistado; e uma 2ª Parte que abrange o mercado de trabalho, a questão da dependência do 

RSI, a constituição de família e a relação com os filhos. 

Este guião está dividido por cinco grandes temas: Na primeira parte insere-se o primeiro, 

segundo e terceiro tema, na segunda estão os restantes dois temas (quarto e quinto). Cada um 

dos temas é composto por alguns temas que remetem para assuntos essenciais do percurso de 

vida do entrevistado. Estes temas são também eles detalhados com perguntas chave, para que 

possam ajudar o entrevistado a abordar os pontos da sua história de vida cruciais para os 

objetivos do estudo em causa. Estas perguntas chave servirão apenas de orientação para o 

entrevistador, caso o entrevistado revele alguma dificuldade em relatar a sua história de vida 

de forma natural e linear.  

Este guião poderá ser alterado e adaptado à história de vida de cada sujeito entrevistado, 

por isso, não será visto como um guião fechado ou determinante, mas apenas como um fio 

orientador.  
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1ª Parte: Antes de Beneficiar do Rendimento Social de Inserção: “Vamos começar por 

conversar sobre a sua história de vida. Sobre a sua infância, crescimento e juventude”   

Temas: Tópicos  Perguntas  Respostas  

T
em

a
 1

: N
a

scim
en

to
/ F

a
m

ília
 / S

o
cia

liza
çã

o
 

Nascimento 

 

- Onde, quando e como nasceu? 

 

-Composição do agregado familiar: (por quem foi 

criado, composição do agregado, etc.). 

 

 

Família 

(agregado familiar - 

com quem foi 

criado; a sua 

relação com eles) 

 

- Tem irmãos? Quantos e de que idade? 

 

- Qual era profissão dos pais e/ou dos seus 

criadores; 

 

- Do que se lembra, como era a sua relação com 

eles enquanto era pequeno?  

 

- Relate alguns momentos passados com a sua 

família. 

 

Condições de 

vida 

(Como é que o 

entrevistado 

caracteriza o 

contexto/ambiente 

onde passou os 

primeiros anos de 

vida?) 

 

- Descreva-me o local onde morava. O que havia 

em redor? Como era a sua casa? Como era o seu 

quarto? 

 

- Mudava de casa com regularidade? 

 

- Sentia que tinha conforto e espaço na sua casa? 

 

Estilo de vida da 

família (ocupação 

dos tempos livre, 

lazer, relação 

familiar) 

 

- Costumavam ocupar o tempo livre juntos? Como? 

Costumavam sair ou passear? 

- Comemoravam festas populares da cidade? 

Comemoravam o Natal? Como?  

- Como eram passadas as suas férias de verão? 

- Falavam sobre política ou outras questões/notícias 

do país?  
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Socialização/ e 

outros. 

Relação com os 

outros, rotina diária 

 

 

- Teve amigos de infância?  

 

- Onde brincava com os seus amigos? E como 

brincava? 

 

- Como era a sua rotina diária: Consegue descrever 

um dia normal da sua infância? 

 

 

 

 

 Temas: Tópicos  Perguntas chave Respostas 

T
em

a
 2

: P
a

ssa
g

em
 p

elo
 sistem

a
 ed

u
ca

tiv
o

: 

In
fa

n
tá

rio
/ E

sco
la

 / tra
jetó

ria
 esco

la
r

 

Infantário e 

escolas 

frequentadas 

 

- Frequentou infantário? Com que idade foi 

pela 1º vez ao infantário? Lembra-se se gostou 

da experiencia?  

 

- Com que idade entrou para escola?  

 

- Ficava perto ou longe da zona de 

residência? Como ia para a escola?  

 

- Mudou de escola? Quantas vezes? 

 

Relação com 

os pares e os 

professores 

 

- Como era a sua relação com os outros 

colegas de escola?  

 

- E com os professores e funcionários? 

 

- O que fazia normalmente no recreio? 
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Representaçõe

s face à escola; e 

Resultados 

 

- Gostava de ir à escola? E de estudar 

gostava?  

 

- Quais eram as suas disciplinas preferidas? 

Porquê?  

 

- Alguém em casa lhe dizia/ajudava a 

estudar? E estudava em casa? Com quem? 

 

- Como eram as suas notas na escola?  

 

- Quais eram as disciplinas onde tinha 

melhor e pior nota? 

 

 - Reprovou algum ano? Qual? 

 

- Os seus familiares definiam algum trajeto 

relativamente a escola? (notas, limite mínimo 

para estudar, etc.) 

 

Experiências 

da passagem pela 

escola 

 

- Ate que idade estudou? 

 

- Qual o nível de escolaridade completado 

 

- Que recordações guarda da passagem pela 

escola? 

 

- O que mais e o que menos gostou durante 

os anos que estudou? E porquê? 
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Temas: Tópicos  Perguntas chave Respostas 

T
em

a
 3

: A
d

o
lescên

cia
 / id

en
tid

a
d

e / a
feto

s / fa
to

res so
cia

is
 

 

Caracterização 

da sua 

adolescência 

 

 

 

 

- Como caracteriza a sua adolescência? Foi 

problemática? Porquê? 

 

- Nessa fase teve conflitos com os seus pais 

ou familiares próximos? 

 

- Considera que teve alguns atos de 

rebeldia? Porquê e com quem? 

 

 

 

Namoro / 

relações de pares / 

 

 

- Como era nesta fase a sua relação com os 

outros jovens?  

 

- Importância que nesta fase dava as 

relações amorosas.  

 

- Ouve alguma relação amorosa que o 

marcou? Porquê? 

 

- Conversava sobre isso com os seus Pais?  

 

 

Sociabilidades 

 

 

 

- Na sua adolescência pertenceu a alguma 

sub-cultura juvenil (ex: góticos, hippies, etc.). 

 

- Pertenceu alguma coletividade? Fez 

algum desporto? Qual/Quais? 

 

- Quais eram as suas práticas culturais e 

estilo de vida? 

 

- Como imaginava o futuro? Quais os seus 

objetivos para o futuro? 

 

- Que influências tinham os seus amigos 

nas suas escolhas e opções? 
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2ª Parte: Mercado de trabalho /Constituição familiar/ RSI: “Fale um pouco da sua vida 

adulta. Emprego (s), dificuldades económicas (RSI), constituição da sua vida familiar”. 

Temas: Tópicos  Perguntas chave Respostas 

T
em

a
 4

: M
erca

d
o

 d
e tra

b
a

lh
o

 / D
ep

en
d

ên
cia

 eco
n

ó
m

ica
 

 

 

 

Experiên

cia 

profissional 

 

- Em que altura e porquê que começou a trabalhar? 

 

- Em que atividade começou? 

 

- Gostou da sua primeira experiência laboral?   

 

- Depois dessa experiência teve outras? Quais? 

 

 

 

 

 

 

 

Significa

do do 

trabalho / 

Desemprego  

 

 

 

- Qual era a principal razão para trabalhar? 

 

- Ficou desempregado? Quando e porquê?  

 

- Como se sentiu quando isso aconteceu?  

 

- Neste momento está desempregado?  

 

- Gostava neste momento de estar a trabalhar? Porquê? 

 

- Que impacto considera que o desemprego teve/tem na sua 

vida? 

 

 

Medidas 

de ajuda/ 

RSI/ 

Cooperativa 

sol maior 

       -  Quando e porque começou a beneficiar do RSI?  

 

- O que acha da medida? (vantagens e lacunas) 

 

- Cumpre com todos os procedimentos do acordo?  

 

- Considera que a medida é suficiente para as suas 

necessidades? Porquê? 

- Considera que a cooperativa Sol maior contribui ou não 

para uma melhoria da sua vida? De que forma? 

- Qual é a relação que mantem com as técnicas da Sol 

Maior. 
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Temas: Tópicos  Perguntas chave Respostas 

T
em

a
 5

: C
o
n

stitu
içã

o
 fa

m
ilia

r/ F
ilh

o
s/ R

isco
 

Constituiç

ão e 

Construção 

familiar 

 

 

 

 

 

- Quando é que deixou de murar com os seus 

pais/cuidadores? Porquê?  

 

- Qual é o seu estado civil neste momento? 

 

- Tem filhos? Quantos?  

 

- Com quem vive neste momento? (agregado)  

 

- Foi uma opção sua viver com estas pessoas? 

Ou foi-lhe de alguma forma emposto? E porque? 

 

- Como considera que é a relação dentro do seu 

agregado familiar?  

 

 

 

Relações e 

interações 

familiares: 

Pais; Filhos / 

netos. 

 

 

 - Como é a sua relação com o seu conjugue/ pai 

dos filhos/ companheiro?  

 

- Como considera que é a sua relação com os 

restantes elementos da família? 

 

- Como é a sua relação com o/s seus filhos? 

Porquê? 

 

- Como considera que é a educação que dá aos 

seus filhos? E porque?  
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Os filhos 

vistos pelos 

pais 

 

- Que opinião tem sobre o seu filho? Defina a 

sua postura, atitude e personalidade:  

 

- Como é o seu comportamento em casa, com a 

família? 

 

- Como é o seu comportamento na escola? 

 

- Considera que ele precisava de mudar alguma 

atitude ou comportamento? Qual?  

 

- Como é a relação do seu filho com outras 

crianças?  

 

 

Risco/ 

Sinalização 

 

- Quando e porque foi a criança sinalizada pela 

CPCJ? 

 

- Como lidou com isso?  

 

- Alguma vez considerou que o seu filho/a 

(criança em risco) corria algum tipo de risco? 

Porquê?  

 

- Que tipo de medidas foram tomadas para que 

essa condição se altera-se? (quer por parte da 

família, quer por ajudas de outras entidades.) 
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Anexo V: Caracterização Sociodemográfica dos entrevistados 

 

Tabela do Perfil Sociodemográfico do entrevistado e problemática da criança: 

 Idade Habilitações Estado Civil 
Experiência 

Profissional 

Nº de 

filhos 

Nº de 

crianças 

a seu 

cargo. 

Problemática da 

criança 

E 1 

© 
24 

Não 

acabou 

(analfabeto) 

Casado 
Sem 

experiencia 
3 3 Absentismo escolar 

E2 33 9ºano 
União de 

facto / solteiro 

Empregada 

balcão e 

outros. 

3 3 
Comportamentos 

violentos (pai) 

E3 26 6ºano Solteiro 
Empresa 

de limpezas 
4 

5 

(filhos e 

irmã) 

Negligência e abuso 

do padrasto 

E4 

(m) 
46 

9ºano em 

Angola 
Separado 

Construção 

civil 
3 1 

Negligência e maus 

tratos (mãe) 

E5 

© 
34 

4ºano não 

acabou (sabe o 

básico) 

Divorciado 
Sem 

experiencia 
3 

2 

(outro 

com o 

Pai) 

Negligencia 

(problemas saúde dos 

filhos) 

E6 

© 
30 

5ºano (não 

acabado) 
Solteiro Feirante 2 2 

Alcoolismo e 

violência doméstica 

(pai) 

E7 35 6ºano 

Divorciado 

de momento 

em união de 

facto 

Fábrica de 

estofos, 

ajudante de 

cozinha 

2 1 

Negligencia (falta 

de competências 

parentais) 

E8 34 6ºano 
União de 

facto 

Costureira, 

empregada de 

limpezas 

7 

(gravi

da 

+1) 

7 

Falta de condições 

e problemas familiares. 

(Ent levou um tiro) 
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Notas:  

 

- Na amostra de 8 entrevistas só 1 é do sexo masculino sendo todos os outros do sexo 

feminino.  

- Todos residentes em Vila Nova de Gaia beneficiários do RSI, tendo crianças com 

processo na CPCJ ou em EMAT. 

- Todos estão desempregados. 6 já tiveram pelo menos um emprego (alguma experiencia 

profissional), os outros dois nunca trabalharam.   

- Dos 8 entrevistados 3 eram de etnia cigana. Um dos entrevistados era Angolano
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Anexo VI: Análise cruzada das entrevistas e hipóteses teóricas 

 

Entrevistas e hipóteses teóricas: 

 
Existe uma 

reprodução social e 

económica que se 

repercute nos filhos 

dessas famílias. 

Apoio familiar/ 

comunidade/ sol maior.  

Quando os pais passam 

por situações 

problemáticas/traumáticas 

enquanto crianças, essa 

vulnerabilidade tende a 

reproduzir-se nos seus 

filhos. 

O risco pelo qual as 

crianças e jovens 

passam varia de 

acordo com o 

género e a cultura 

social de origem. 

E1 Sim - Pais já viviam 

dos rendimentos 

socias. “Não os meus 

pais também nunca 

frequentaram a 

escola, (…), nem 

nunca trabalharam” 

A família mostra-se um 

apoio muito importante quer 

na aquisição dos bens 

essenciais, quer no apoio 

social. “a minha avó ajuda-

nos, que ela recebe a 

reforma” “somos muito 

unidos, (…), as vezes agente 

não tem e eles é que nos 

vem ajudar.  

Pais não passaram por 

situações familiares 

problemáticas. A 

entrevistada também diz não 

passar. O problema é de 

ordem cultural. Filhos faltam 

muito à escola.  

Aqui o problema é de 

ordem cultural. Os 

pais não estudaram, o 

entrevistado não 

estudou, mas diz que 

quer que os filhos 

estudem, mas muitas 

vezes os filhos não 

vão à escola. 

E2 Não- Os pais 

trabalhavam e 

tinham algum poder 

económico.  

A entrevistada tem 

alguma experiencia 

profissional e sempre 

que consegue vai 

trabalhando.  

Separou-se dos Pais 

cedo, pois foi para 

um colégio interno 

por existirem brigas 

entre os Pais.   

A família sempre foi um 

pilar e um apoio 

“quando não trabalhava 

tinha sempre a minha mãe 

que ajudava, avô da minha 

filha sempre nos ajudou, 

(…) foi ela que ajudou a 

criar os meus filhos.” 

História de Brigas familiares 

entre os Pais, separação. Foi 

estudar para um colégio 

interno.  

O problema é o 

companheiro da 

entrevistada. Tem 

consciência, mas não 

consegue deixa-lo de 

vez. “O pai do meu 

filho muito cedo 

entrou no mundo das 

drogas, isso fez-me 

ver que não era isso 

que eu queria, por 

isso é que me separei 

dele.”  

E3 Sim - Os Pais já 

tinha dificuldades 

financeiras.” Cresci 

num bairro social. 

“Havia dificuldades, 

a relação dos meus 

pais era boa”, “os 

meus pais só fizeram 

a 4º classe” 

A relação com a mãe é 

cordial, não tem um 

convívio muito grande. “Eu 

falo para a minha mãe, (..) 

não há convívios com a 

minha mãe, mas se ela 

passar por mim eu 

comprimento, (…)” 

Os pais separam-se. A 

mãe voltou a juntar-se 

A entrevistada ficou 

responsável pela irmã. A 

própria entrevistada já teve 

outro companheiro de quem 

teve 1 filho.  

Foi passada a 

guarda para a irmã, 

porque ela sofria 

maus tratos,  

“Ela é muito 

revoltada, com aquilo 

que ela passou, (…), 

ela sofria maus tratos, 

mas eram mais 

psicológicos” 

E4 

M 

Sim – “tínhamos 

dificuldades, mas 

nunca passamos 

fome em angola” 

Parece existir falta de apoio 

família e de vizinhança e 

esse talvez seja o principal 

problema. Pois o E. parece 

ter dificuldade em saber 

educar uma criança.  

O pai morreu quando ele 

ainda era criança (6anos). 

Tinha muitos irmãos e vivi 

em Angola.  

O pai ficou com a 

guarda da filha, 

depois da mulher 

fugir.  A mãe tratava 

a filha com violência.  

Mas o Pai já foi 

sinalizado por falta 

de competências 

parentais  

E5 Sim – reprodução A família apoia-a quer que A nível familiar mostrou ter Falta de 
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© económica, Família 

numerosa 8 irmãos. 

Pais eram feirantes, 

mas por problemas 

de saúde ficaram 

com o RSI. A 

Entrevistada  casou 

cedo mas como 

sofria maus tratos 

separou-se.  

Continuação cultural 

 

eu arranje outra pessoa, e 

que me arranje. Mas a 

família está longe lx. 

uma vida familiar estável 

dentro dos costumes 

ciganos.  

competências 

parentais. 

Negligencia (os filhos 

têm problemas de 

saúde) 

E6 Tinha muitas 

dificuldades: 

“passamos para tipo 

um barraco de 

plástico, (…), e nos 

apanhávamos chuva 

e a minha mãe 

chamou lá a sic, 

(…), e a minha mãe 

apanhou casa no 

bairro São João de 

Deus”.   

“Refugiei-me na casa da 

minha mãe quando me 

separei.” 

Contra a Mãe cassou-se aos 

16 anos. Mas o marido teve 

problemas com o álcool. 

Problemas de álcool e 

violência por parte do 

Pai.  

E7 Família numerosa 

(5filhos) “Meus pais 

eram pobres, 

trabalhavam na 

cerâmica de 

Valadares” A mãe 

morreu quando tinha 

9ºanos e por isso foi 

para a SOS crianças. 

O grande apoio são os 

companheiros, que quando 

não tem companheiros 

deixa-se ir abaixo e tenta o 

suicídio. Os amigos também 

têm ajudado “a minha 

amiga, que vivia comigo é 

que me salvou, chamou o 

inem” 

Revelou que havia 

história de maus tratos entre 

os Pais, e dificuldades 

financeiras. Em que o pai 

batia na mãe. “ele batia 

muito à minha mãe, ele 

maltratava, (…)” “meu pai 

era mau, bebia muito, ate 

chegar ao limite dele ter uma 

cirrose”.  

A E. toma antidepressivos, 

porque já se tentou suicidar 

varias vezes”  

Segundo a Ent. A 

filha está sinalizada 

porque a filha mentiu, 

dizendo que a mãe 

não lhe dava de 

comer. Mas passa a 

entrevista a falar mal 

da filha mais velha. 

E8 Os pais estavam 

separados vivia só 

com a mãe, porque 

os pais tinham 

problemas conjugais. 

Tem má relação com 

o Pai.  

A mãe tinha o 4ºano 

era empregada de 

limpeza.  

 

 Os pais separaram-se, mas 

antes ouve história de maus 

tratos e violência do Pai para 

a mãe. A revolta da Ent com 

o Pai é bem visível durante a 

entrevista. “para mim eu 

gostava que a minha mãe me 

disse-se que aquele nem era 

o meu Pai” 

Problemas 

familiares (Mãe levou 

um tiro do anterior 

companheiro pai de 

um dos filhos). Mas a 

Mãe nega por vezes o 

apoio da CPCJ 

“não quero ninguém 

atras dos meus 

filhos” 
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Para descobrir no Focus-group: 

H5- As redes de suporte especializadas na reinserção social e profissional, com técnicos 

com formação adequada, (caso especifico da cooperativa sol maior), afiguram-se 

essenciais no auxílio de uma resolução do problema do risco. 

Os Entrevistados beneficiários do RSI referem que através da medida conseguem aferir 

alguns rendimentos que são essenciais para as despesas das contas, que doutra maneira seria 

impossível sobreviver. Vários vão fazendo formações através da SS. 

E3 - “vou fazendo estas formaçõezinhas que ganho sempre algum, para equilibrar as coisas, 

ajuda muito” ;  

Mas ajuda da cooperativa Sol Maior também se revela importantíssima, pois o apoio é mais 

personalizado, e ajuda é mais regular e constante. E3“aqui basta fazer um telefonema a dizer 

que preciso de alguma coisa, e elas ajudam-me logo, (…), tenho muito apoio”.  
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Anexo VII: Tabela cruzada: Entrevistas e objetivos do estudo 

Ent/  
a) Existência ou não da 

reprodução social e 

económica de pais para 

filhos. 

 

b). Compreender e 

interpretar o que leva à 

condição de risco da 

criança. 

c)Qual o tipo de risco 

sinalizado 

 

d) Mecanismos de 

ajuda e auxílio prestados 

pelo estado, e que 

impacto têm nas famílias 

dependentes do RSI. 

 

e) perceção dos 

cuidadores quanto à 

situação de risco da 

criança. 

 

E1 Cultura cigana reproduz-

se, as dificuldades 

financeiras já se faziam 

sentir na infância. Pais sem 

escolaridade, filha também 

não estudou.  

Absentismo escolar  Nos centros de saúde 

tem isenção  

Mostra ter perceção, 

mas desculpa-se.  

E2 Não vivia com grandes 

dificuldades financeiras. 

Mas os problemas 

conjugais dos pais também 

foi uma realidade na vida 

da entrevistada.  Pais tinha 

escolaridade mínima. Ela 

seguiu ate 9ºano.  

Conflito conjugal / 

violência entre pais e de 

pai para filhos 

(psicológica e talvez 

física) 

Foi fazendo varias 

formações pelo centro 

de emprego  

Não acha que filhos 

corriam risco. Diz 

que era mais 

psicológico.  

E3 Cresceu num bairro, 

com dificuldades 

financeiras. Foi sinalizada 

quando era pequena, mas 

diz que tinha uma boa 

reação com os pais. Eles 

separam-se quando tinha 

15 anos.  

Pais tinham 4º ano e a 

entrevistada não foi além 

do 6º. O pai trabalhava e a 

Mãe por vezes também, 

nas limpezas.  

O Risco está 

relacionado com a irmã. 

Ela já é a família de 

acolhimento para a 

resolução do problema   

A irmã Anita é uma 

criança muito revoltada 

por causa de tudo o que 

passou, tem problemas na 

escola. A Ana diz que tem 

uma boa relação com a 

irmã e que ela a respeita, 

mas que por vezes é difícil 

conseguir educa-la por ela 

ser muito revoltada por 

tudo o que passou.  

 

Considera que RSI é 

uma boa ajuda e que 

apoio da sol maior é 

muito importante. , 

“sempre algum que 

entra e que ajuda” 

considera que ate é 

suficiente, recebe 500 e 

tal euros e que ajuda 

muito 

Não tinha noção 

do risco que a irmã 

passava. Ao tomar 

conhecimento diz se 

ter afastado da mãe 

e critica atitude.  

O suposto risco é da 

Mae e do padrasto 

sobre a irmã da 

entrevistada.  

E4 Angolano, viveu uma 

realidade diferente por ser 

noutro país. Mas diz que 

apesar de tudo não passou 

fome. Pai morreu cedo. 

Tinha muitos irmãos. 

Estudou ate 9º ano e depois 

Falta de competências 

parentais.  

 

Criança começou por ser 

institucionalizada quando 

estava aos cuidados da 

 Percebe-se que 

não lhe falta um 

pouco de 

sensibilidade na 

educação. No 
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foi “raptado” para ir para a 

tropa. Depois saiu da tropa 

e veio viver para Portugal 

com a Família, onde 

trabalhou nas obras. 

mãe. Quando pai 

regressou quis tomar conta 

da filha. Embora aparente 

querer cuidar da miúda 

por vezes percebe-se 

alguma falta de 

competências parentais 

(criança aleixou-se na 

escola e não se 

apercebeu.)  Culpa a ex 

mulher por tudo. Acha que 

é um bom pai e que faz 

tudo para ficar com a 

filha.  

discurso nota-se que 

gosta da criança, 

mas que não 

compreende certas 

coisas.  

 

A criança fica 

sozinha em casa, 

tem medo do escuro, 

à noite chora  

E5 Etnia cigana. Família 

grande (8 irmão) Pais eram 

feirantes e não tinham 

escolaridade. Entrevistada 

foi á escola, mas não 

gostava e saiu cedo da 

escola. Só sabe ler e 

escrever o básico.    

Problema de saúde dos 

filhos juntamente com 

fuga de varias cidades sem 

avisar o pai das crianças.  

 

a negligencia familiar é 

um dos motivos  

 

Os filhos têm problemas 

de saúde, nos centros de 

saúde ela é ajudada para 

conseguir superar e 

melhorar o problema 

dos filhos. Diz que tem 

ajuda por parte dos 

vizinhos e da 

cooperativa.  

Não parece ter 

grande consciência 

do risco dos filhos. 

Falou de varias 

trocas entre os filhos 

com o pai (trocou o 

mais velho por o 

mais novo, depois 

voltou a trocar), 

falou da 

parentalidade errada 

do filho do meio que 

ninguém sabe que o 

seu ex marido não é 

o verdadeiro pai.  

E6 Etnia cigana. Vivia em 

casa dos avos com pais. 

Mas por problemas 

domésticos por parte do 

avó saíram de casa. Não 

tinham onde morar passou 

fome e muitas dificuldades 

ate a camara lhes arranjar 

uma casa. Gostava da 

escola mas foi obrigada a 

sair porque já estava a fiar 

com corpo de mulher e os 

pais não a queriam na 

escola com medo que se 

envolve-se com algum 

homem.  

Esse mesmo medo é 

visível na entrevistada 

agora com a sua filha.  

Principal problema é o ex 

marido que era violento 

para ela e para as crianças. 

Era alcoólico e quando 

bebia batia-lhe . Sofria 

maus tratos físicos e 

psicológico. Mas diz que 

às crianças não batia.  

Recebeu casa da 

camara quando era 

criança e vivia com os 

pais e mais tarde 

recebeu casa da camara 

quando ja estava casada. 

Mas queixa-se da falta 

de ajudas e incentivos. 

Porque não tem 

rendimentos.   

 

Nunca trabalhou.  

Vendeu em feiras e já 

esteve a comprir serviço 

comunitário por ter sido 

apanhada a vender cd´s 

pirata.  

 

Tem alguma noção 

do perigo vivido. 

Tanto que siau de 

casa com os filhos e 

diz querer uma casa 

para ela mas não 

quer a casa que era 

do Marido com 

medo de vinganças. 

Sofre ameaças e 

demonstra medo do 

ex companheiro.   

E7 Vivia num bairro pobre 

em criança e passou muitas 

dificuldades. Diz que os 

O problema parece ser 

negligencia:Mãe já tentou 

suicídio e toma 

Ajuda dos amigos e 

vizinhos.  

Valoriza ajuda da Sol 

Nota-se um certo 

desequilíbrio 

emocional na 

entrevistada. E que 
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H6 - As redes familiares e de vizinhança mostram-se muito importantes para a garantia 

dos bens essenciais 

  

vizinhos ajudavam dando 

comida e etc. Quando Mãe 

morreu tinha 9anos e foi 

viver para a aldeia SOS 

 

antidepressivos.  

 

A criança aparentemente 

vez queija na escola contra 

a mãe. E está à guarda da 

avó paterna.  

Maior. Mas gostava de 

ter mais ajuda para a 

medicação. Porque diz 

ser cara e não poder 

deixar de tomar 

(antidepressivos)  

tem mais adoração 

pela segunda filha 

(que só elogia) do 

que com a filha mais 

velha. Que diz 

muito mal dela.  

E8 Pais estão separados, 

mostra grande rancor 

pelo pai.  

De baixo poder 

económico  
 

Risco está relacionado 

com o Pai da criança que 

agrediu a Mãe e deu-lhe 

um tiro no meio da rua. 

Gestão parental 

conflituosa.  

RSI e apoio sol 

maior:  

 

Muitos filhos  

Problema com o 

penúltimo  
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Anexo VIII: Guião do Focus-Group 

Guia da entrevista em Focus-group: as técnicas e auxiliares de RSI da Cooperativa 

Sol Maior.  

Hora: 9h20 ate 14h40 Data: 9/06/2015 

Local: CSM  ;                   Sala da equipa RSI    

Nota. Esteve presente toda a equipa de RSI: as duas ajudantes de ação técnica e as três 

técnicas de RSI E1 - Dª Joana,  

E2 - Dª Maria José;  

E3 – Drª Elisa - formada em serviço social; 

E4- Drª Adriana – formada em serviço social,  

E5 - Drª Lídia formada em Psicologia. 

 

Introdução: Este grupo de discussão vem no âmbito da minha tese de mestrado, onde 

estou a trabalhar as histórias de vida de famílias beneficiárias do RSI com crianças em 

risco que estão a ser acompanhados pela equipa de RSI aqui da cooperativa sol maior. 

Depois de ter escutado as histórias de vida dos beneficiários, pretendia discutir e 

conhecer as opiniões da equipa de RSI que acompanha estas famílias. A entrevista teve a 

duração de 1h18 

 

Tema: Representação e meios de intervenção aos beneficiários do RSI: 

1. Para início de conversa podemos começar por descrever as funções dos técnicos e 

auxiliares: que tipo de acompanhamento é feito pelos técnicos da Cooperativa? O tipo 

de acompanhamento vária conforme o tipo de beneficiário? 

2. Como se processa o contacto entre a Cooperativa e os beneficiários? (Escolha do 

técnico, procedimentos, critérios para atribuição dos casos?). 

3. Consideram que os principais disfuncionamentos/problemáticas que conduzem estes 

indivíduos à situação em que se encontra, são problemáticas da sociedade e/ou do 

individuo? E quais são esses disfuncionamentos/problemáticas?  

4. A vosso ver, qual a influência que o rótulo de beneficiário do RSI tem na vida (social, 

familiar, profissional) dos indivíduos? 

5. Consideram existir traços comuns entre os beneficiários que possam contribuir para a 

sua condição de beneficiários?  

6. Qual a recetividade dos beneficiários no acompanhamento das técnicas? 
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Acompanhamento dos beneficiários com crianças em risco: 

7. Quais as principais problemáticas que surgem na sinalização das crianças? O tipo de 

risco vária conforme o género, raça, cultura ou grupo social de origem? 

 

8. Consideram que os cuidadores têm precessão quanto à situação de risco da criança? 

 

9. Consideram existir traços comuns entre os beneficiários cuidadores que possam 

potenciar o risco nas crianças? Quais? 

 

10. Sentem que os beneficiários ao longo do processo de acompanhamento ganham mais 

capacidade de combater a sua situação ou pelo contrário ficam mais dependentes da 

medida? 

 

11. Que tipo de “lacunas” consideram que poderiam ser corrigidas para acabar ou 

minimizar situação de dependência dos indivíduos face ao estado? E que tipo de 

“lacunas” consideram que poderiam ser corrigidas para acabar ou minimizar situação 

de risco das crianças sinalizadas nestas famílias?  

 

12. Quais são as reais possibilidade de integração dos indivíduos no mercado de trabalho? 

 

13. Consideram que as histórias de vida destes indivíduos influenciam a sua condição de 

beneficiário? E a sua condição de cuidadores? Em que medida? (desenvolver 

debate…). 
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13. Anexos em CD: 

Anexo IX: Transcrição integral das oito entrevistas realizadas aos beneficiários 

do RSI; 

Anexo X: Grelhas de Observação das oito entrevistas; 

Anexo XI: Transcrição integral da entrevista em Focus-Group à equipa de RSI. 

 

 

 

 

 

 


